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t CU CE PROBLEME SE CONFRUNTĂ f Proletari din toate țările, uniti-vă ?

COLECTIVUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACEST AN?
I

CE ÎNTREPRINDEȚI ÎN SPRIJINUL REZOLVÂRil LOR?

ASIMILAREA
) ÎN FABRICAȚIE 

A NOILOR PRODUSE

IN CENTRUL

ATENȚIEI;

Lucrînd de 12 ani la Uzina 
mecanică pot să-mi dau destul 
de bine seama de faptul că 
anul 1972 reprezintă pentru co
lectivul nostru de muncă un 
an pe parcursul căruia, chiar 
din primul trimestru, ne vom 
confrunta cu o seamă de pro
bleme extrem de dificile. Și 
cînd fac această afirmație nu 
mă gîndesc atît la creșterea 
valorică a planului — peste 
6 la sută — deși nici ea nu 
este de neglijat cît, mai ales, 
la aspectul calitativ al lucru
rilor concretizat în asimila
rea pînă în martie a vago
nului conteiner pe patru osii 
și trecerea la producția de 
serie a electromotorului pen
tru macaz destinat stațiilor de 
cale ferată cu comandă au
tomată. Mi se pare deci fi
resc să-mi opresc atenția cu 
v-ecădere asupra modalități- 
,>r prin care noi, organizația 
U.T.C., integrîndu-ne efortu
rilor generale, ne-am > propus 
să intervenim în sprijinul re
zolvării în bune condiții a 
lor. O precizare: asimilarea 
noului produs se va face în- 
tr-un sector unde în totalul 
salariaților tinerii dețin pon
derea. Acolo, ca de altfel în 
toată întreprinderea, în con
formitate cu legea nr. 2 din 
1971 privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a lu
crătorilor din unitățile socia
liste de stat, încă din vara a- 
nului trecut se desfășoară 
cursuri de ridicare a califică
rii și reciclare. Prin inter
mediul comisiei social-profe- 
sionale, comitetul U.T.C. ur
mărește îndeaproape mobili
zarea tuturor tinerilor la frec
ventarea lor, conținutul lec
țiilor și continuitatea susține
rii acestora. După cum este 
de așteptat în programa ana
litică a cursurilor au fost in
cluse și teme speciale privind 
vagonul conteiner cu patru 
roți. Cu alte cuvinte muncito
rii au posibilitatea să-și com
pleteze din mers cunoștințele 
teoretice necesare apropiatei 
lui fabricări. Dintre ei cîțiva 
au plecat pe data de 3 ianua
rie la Uzina de vagoane din 
Arad unde vor rămîne timp 
de o lună pentru a-șî însu
și, la fața locului, practic, 
tehnologia de execuție a nou
lui produs. Cînd se vor reîn
toarce intenționăm ca în baza 
propunerilor ce le vor face 
să operăm modificări de sub
stanță în conținutul lecțiilor 
astfel încît ele să țină seama 
în și mai mare măsură de
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sfîrșitul a- 
seria zero 
stabilit ca

ILIE NEACȘU
secretarul comitetului U.T.C., 

Uzina Mecanică Buzău
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Demni de faptele
9

zootehnie

înaintașilor, la înălțimea
răspunderilor actuale

Simpozionul studențesc „U.T.C__ școală de educație

scopul precis pentru care sînt 
destinate. Asta pe de o parte. 
Pe de alta fiecare tînăr din 
cei ce au fost trimiși la spe
cializare va primi ca sarcină 
de organizație să se ocupe 
nemijlocit de ajutorarea altor 
trei colegi uteciști în vederea 
grăbirii procesului de integra
re a acestora din urmă exi
gențelor ce le stau în față 
o dată cu includerea confec
ționării vagoanelor pe patru 
osii în atribuțiile de servi
ciu.

Cît privește trecerea la pro
ducția de serie a electromo
torului pentru macaz nici în 
rezolvarea acestei probleme 
nu vom sta cu brațele încru
cișate. Prototipul fiind exe
cutat încă de la 
nului trecut, iar 
fiind lansată, am 
unul din proiectanții săi să se 
întîlnească cu tineri lăcătuși 
pentru a le explica principii-

le constructive și de funcțio
nare ale acestui aparat, im
portanța efectuării unor lu
crări ireproșabile dat fiind 
rolul său în asigurarea secu
rității circulației pe ca
lea ferată. Acestei prime 
acțiuni i se vor adăuga 
în scurtă vreme altele. Ast
fel, secretarul organizației, Ion 
Chiorpec, s-a îngrijit de selec
tarea din vasta bibliotecă teh
nică pe care o avem la dis
poziție a acelor cărți care tra
tează tehnologia de fabricație 
a electromotorului. Lista lor 
a fost afișată la gazeta „Ti
neretul și producția“ iar săp- 
tămînal tot acolo vor fi expu
se și recenzii, citirea lor va 
putea, credem, constitui în
dreptare prețioase în lectură. 
Consider, de asemenea opor
tun faptul că o dată cu tre
cerea la producția de serie 
organizația U.T.C. va analiza 
decadal modul în care ute- 
ciștii își realizează sarcinile 
de plan atît din punct de ve
dere cantitativ cît și calitativ.

La Muzeul rle istorie a parti
dului, participanții la simpo
zion trec în revistă marile 
momente ale mișcării revolu
ționare de tineret din 

noastră

Avantajele aplicării 
acordului global in

sectorul creșterii animale-în — — -- ,lor, unde dependența față de fac
torii pedoclimatici este mai re
dusă decît în ramura vegetală 
și unde priceperea omului este 
hotăritoare, aplicarea acordu
lui global reprezintă un factor 
de imensă însemnătate pentru 
creșterea producției. Experien
ța multor cooperative agricole

TINERETUL
K.

F
Șl

MUZICA
Spre finele anului trecut am 

urmărit o anchetă T.V. deose
bit de întristătoare. Intr-ade
văr, ce poate fi mai trist decît 
să vezi tineri ridicînd din 
umeri la cuvîntul „muzică“ ? 
Era vorba acolo de a afla de 
ce tinerii ocolesc sălile de 
concert și opera, și ancheta se 
baza pe un chestionar lansat 
unui grup masiv de tineri. în
trebarea fundamentală era : 
„ce reprezintă pentru tine mu
zica ?“ și era o întrebare bună, 
numai că răspunsurile au de
pășit probabil cele mai sumbre 
presimțiri ale redactorilor. Ma
joritatea celor chestionați, stu
denți, elevi în ultimele clasa 
de liceu au răspuns : „un mij
loc de distracție" fiind evident 
că se referă la muzica ușoară
— și din păcate și mai evident
că altfel de muzică nici nu 
intră în vederile lor. Abia la 
a doua întrebare s „frecventați 
Ateneul, Opera" ? — a venit
înțelegerea, o înțelegere sur
prinsă și vag stînjenită. „A, 
nu, ...n-am fost niciodată".

Cu alt prilej, un elev din ul
tima clasă a unui liceu arde
lean, mărturisea cu aplomb că 
sigur, știe cine este Tom Jones
— cum altfel ! — dar n-auz.ise 
în viața lui de Nicolae Herlea, 
nici măcar din întîmplare, la 
radio sau din presă. Și exem
plele s-ar putea înmulți, tele
viziunea n-avea cum să epui
zeze subiectul și s-a limitat 
fatal Ia a descrie o situație.

Implicațiile acestei situații 
sînt însă mult mai grave de
cît ar părea la prima vedere 
și dincolo de tristețea despre 
care vorbeam, o analiză lucidă, 
și dacă se poate activă, se im
pune

într-adevăr, este stupefiant. 
De unde această ignoranță în 
masă a tineretului, acest refuz 
al uneia dintre cele mai tulbu
rătoare, mai grele de sensuri, 
mai sublime arte? Unde au 
greșit — grav — educatorii 
unde s-a produs acea fisură, 
după cît se arată, cu atît de

rele urmări, în educația esteti
că a tineretului, și mai ales, 
cînd ?

Pentru că încă acum zece ani, 
în vremea studenției mele, era 
o izbîndă să obții un bilet la 
Ateneu sau la Operă. Tinere
tul studios umplea sălile _de_ 
concerte, așteptam conștiincioși 
uneori ore, să ni se facă fa
voarea de a pătrunde la „repe
tițiile de sîmbătă” de la Ate
neu, hu ne mai ajungeau se
rile de alergătura de la o «i- 
tedrală a muzicii la alta. Și 
eram mulți, aulele în care se

SMARANDA JELESCU
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de producție, care au transpus 
în practică judicios și corect a- 
ceastă modalitate de plată în 
cursul anului 1971, a demonstrat 
cu prisosință acest lucru. Un 
exemplu edificator îl constituie 
cooperativa agricolă de produc
ție din Codlea. județul Brașov, 
care a aplicat acordul global la 
ferma de vaci de lapte. După 
cum ne mărturisea șeful fermei, 
Ion Alexandru, această măsură 
a completat în cel mai fericit 
mod toate eforturile făcute în 
ultimii ani în direcția îmbună
tățirii efectivelor de animale, a 
îmbogățirii bazei furajere, a mo
dernizării procesului de produc
ție. Prin înlocuirea treptată a 
exemplarelor neeconomice, cu 
tineret selecționat din prăsilă 
proprie (în 1971 au fost înlocui
te cu juninci valoroase. 166 de 
vaci care nu mai erau produc
tive, iar în 1972 numărul aces
tora va fi de 100 de capete), s-a 
ajuns la o structură calitativ su
perioară, producția medie de 
lapte a crescut. în cele 6 graj
duri în care este adăpostit efec
tivul de 700 de vaci cu lapte, se 
introduce treptat, pe măsura 
creării disponibilităților de in
vestiții, mecanizarea principale
lor activități. Adăparea și eva
cuarea gunoiului se fac deja 
mecanizat în trei dintre ele. iar 
în celelalte doar pe jumătate în 
sensul că apa se administrează 
la jgheab cu furtunul, iar gu
noiul este transportat cu vago- 
neți. Ridicarea productivității 
pășunilor, creșterea suprafeței 
rezervate fermei și cultivarea ei 
cu furaje valoroase, prepararea 
nutrețurilor după rețete știin
țifice, constituie alte atribute 
ale procesului de producție des
fășurat în ferme. Dar să vedem 
cum a fost influențată produc
ția și cointeresarea oamenilor, 
prin aplicarea acordului global. 
..Ne-am dat seama de la bun 
început că succesul aplicării a- 
cestui sistem depinde de înțele-

esenței lui de către oa- 
de stabilirea unor obliga-_ 
drepturi precise atît din®

gerea
meni,
ții și v ...
partea unității cît și a îngriji
torilor, ne spunea șeful fermei „„„ 
In momentul în care îngrijito- ® rile

OCTAVIAN MILEA

Ieri, în aula Universității din 
__ București, au continuat lucră- 

" > simpozionului național 
studențesc „U.T.C. — școală
de educație comunistă a tine- 

• retului”. Participanții au au
diat referate și coreferate(Continuare în pag. a ll-a)

In secția de bobinat a Fabricii „Argeșana“ din Pitești
Foto: PAVEL T1NJALĂ

Sigur că să discutăm despre

e greu, dar
In drum spre llva Mare, 

comună pierdută printre cres
tele domoale ale munților 
Rodnei, refac în memorie o 
discuție cu un absolvent al 
Facultății de limbă și litera
tură română din Timișoara 
care, în luna iulie, la reparti
ție, își exprimase „profesia de 
credință“ cu dezinvoltură și 
cinism :

— Eu, la țară ?! Să fim se
rioși... Si la urma urmei cum 
naiba poate să trăiască cineva 
într-un sat rupt de lume ?

Adesea, reporterului nu-i 
stă la îndemînă o replică con
vingătoare, fie pentru că de-

clarațiile de acest gen par a 
fi reflectarea unui mod de 
gindire greu de biruit prin 
cuvinte, fie din lipsa expe
rienței reale. Și de aceea cred 
că motivul adevărat care m-a 
purtat pe drumul forestier în- 
cîlcit dintre live, spre așeza
rea rătăcită printre păduri, a 
fost nevoia unei replici.

★
Ilva Mare este, din punct 

de vedere geografic, o locali
tate „ruptă de lume“. Casele 
răsfirate la distanță de sute 
de metri una de alta par sin
guratice și neînsemnate in
tr-un peisaj montan copleși-

Minutele
I.... : ei

au valoare
ne ôrte à

Reportaj de DUMITRU M. ION

Reșița, la peste 200 de ani de 
viață a Combinatului. Mai întîi 
împrejurimile ; nu mai sînt verzi 
fiindcă iarna s-a așternut ti
midă, dar s-a așternut. Orașul 
e sobru ca orice oraș muncito
resc. De aici, oamenii pleacă la 
studii ori să dea o mină de aju
tor în alte părți ale țării ; am

comunistă a tineretului"
pe temele : „Cunoașterea va
lorilor culturii, științei și teh
nicii contemporane — condiție 
fundamentală în formarea vii
torilor specialiști“ și „Cultiva
rea tradițiilor revoluționare, 
factor esențial în educarea pa
triotică a studenților". Refera
tul la prima temă a fost reali
zat de un colectiv de studenți 
de la Universitatea din Bucu
rești ; la această temă studenți 
din cea mai tînără Universitate 
a țării — Universitatea din Bra
șov — au susținut un interesant 
coreferat. Ambele lucrări, pre
cum și dezbaterile care au ur
mat și la care au participat un 
mare număr de studenți au sub
liniat ideea că umanistul auten
tic nu poate ignora cuceririle 
științelor naturii, performanțele 
tehnicii, limbajul matematic. De 
asemenea, nici un tehnician nu 
poate progresa dacă nu-și de
pășește orizontul profesiei ca 
atare, cită vreme nu se inte
grează în' întreaga mișcare a 
gîndirii și simțirii contemporane 
și nu se manifestă el însuși ca 
umanist.

Cea de a doua temă a fost 
dezvoltată într-un referat rea
lizat de studenți de la Univer
sitatea din Iași, după care par
ticipanții la simpozion au as
cultat coreferatul reprezentan
ților centrului universitar Cra
iova. Aceste comunicări precum, 
și dezbaterile care au urmat, au 
marcat obiectivele fundamenta
le ale acțiunii concrete de asi
milare. cultivare și cinstire a 
tradițiilor noastre revoluționa
re în rîndul viitorilor inte
lectuali.

Tot ieri, participanții la sim
pozion au făcut o vizită la Mu
zeul de istorie a Partidului Co
munist Român, a mișcării de-

tocmai de aceea
Oamenii 

nesigure, 
pămînt, 

pașii în 
restric- 
înfiptă 

de cînd

tor prin măreție, 
și-au croit cărări 
căci întinderea de 
generoasă, le poartă 
toate direcțiile, fără 
ție. Comuna pare 
acolo, între munți,
lumea, cu același ritual al 
dimineților cu cocoși, cu vi
tele pornind spre cireadă, cu 
copiii care se cheamă prin 
chiuituri prelungite, la școală. 
O clădire solidă în marginea 
satului — o școală de patru ani 
— și o alta, cu două etaje, în 
centru — școala generală de 10 
ani și, mai sus spre Ivăneasa 
și Poiana Cătunelor, încă două

școli. Iarna, copiii coboară ki
lometri prin zăpadă, cu sania 
sau cu schiurile, rareori lip
sește cîte unul speriat de vis
col sau de lupi. Maturii satu
lui și-au ■făcut un obicei din 
a croi poteci prin nămeți spre 
acele case care au școlari, ba 
uneori îi adună pe mai mulți 
într-o sanie și-i poartă pînă 
în curtea școlii.
pentru toți sătenii, 
cele mai respectate, 
de mîndrie ale lor. 
cablu pentru lumină 
a fost tras întîi și 
școală, prima antenă

Sînt școlile 
clădirile 

cele mai 
Primul 

electrică 
întîi la 
de tele-

vizor aici au instalat-o. 
se adună oamenii să afle 
tăți, vin, primăvara să-i 
întrebe pe profesori ce să facă 
dacă li s-au mânat pomii, dacă 
li s-a îmbolnăvit un animal, 
vin să se mire de cîte minuni 
citesc ei prin ziare, despre ra
chetele care au ajuns pe Lună, 
despre construcțiile 
tru sau Porțile de 
pre Marea Neagră 
de departe de ei...

Aici 
nou- 
mai

de la Lo- 
Fier, des- 
care-i atît

GALINA ENIȘTEANU
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dinmocratice și revoluționare 
România.

în cursul ședinței de după-a- 
miază au fost audiate și dezbă
tute referatele „Studențimea 
democrată, prezență activă în 
mișcarea antifascistă din Ro
mânia“, „Educația prin muncă 
și pentru muncă — titlu de no
blețe pentru tineretul universi
tar“, „Educația tineretului uni
versitar în spiritul dreptății și 
echității socialiste — obiectiv 
major al asociației studențești“.

Lucrările simpozionului vor 
continua și în cursul zilei de

DORINA TURCU

I

putea spune cu mina pe inima 
că este firesc. Aici vin și oa
meni cu amintirile altor locuri, 
cu amintirile universităților sau 
ale uzinelor pe unde au trecut. 
Reșița e un gigant ; un fel de 
meduză tenace care merită pri
vită pentru eleganța mișcărilor 
ei ; aici vin oameni să lucreze, 
cu mîinile și cu mintea, cu su
fletul și conștiința că și-au gă
sit locul adevărat în viață, în 
societate. Dacă am fost atent 
la explicațiile jiate pe stradă de 
secretarul " ~
Combinatul 
orășel în care 
cește, unde fiecare 
min'it°1e ore1". *nnmdi’-’o. 
topindu-le, dîndu-le i 
valoare naționala. A 
parte din oamenii 
sînt tineri, poate ca
ori mai tineri, ori
țin mai în vîrstă, tineri 
găsit vieții un sens adevărat. Nu 
sînt sperjați de greutăți fiindcă 
greutățile îi copleșesc numai pe 
cei hepregătiți pentru viață. Sînt 
bucuroși -i plini de încredere că 
înfăptuiesc ceva, că existența 
lor are un sens. Pendularea 
timpului lor se petrece logic,' 
precis ; o necesitate liber înțe
leasă animă oamenii Gigantu
lui. Funicularele trec prin oraș,' 
muncitorii trec pe sub ele. Eu 
încă privesc priveliștile și visez 
o Reșiță în primăvară, încărcată 
de flori, de puritatea albului; 
Acum, vremea are o anume mo
horeală ; sigur, clndva trebuie să 
revăd Reșița în primăvară. A- 
tunci voi reintîlni cu o anumită 
familiaritate oamenii din com
binat. Da. Reșița este un gigant 
și dintr-o privire nu o poți ac
cepta. Ea pune stăpînire pe oa- 
meni, îi atrage ca un magnet.’ 
Aici focurile nu se pot stinge; 
E ceva care ține de veșnicie, de

U.T.C pe combinat, 
este el însuși un 

fiecare mun- 
ins adună 

re- 
sens șl 

cincea 
Reșiței 

mine, 
cu pu- 
care au

(Continuare în pag. a Il-a)

Experiența
Slobozia

de A. I. ZÄINESCU

E fascinantă acum, în transparențe de iarnă și vțnturi, 
această experiență pe care, succint, s-o numim Slobozia. 
E.ridicarea, în fond, pe verticală a unei străvechi așezări 
din imensitatea de basm a cîmpiei care trăiește în ultimii 
ani unul din marile procese ale socialismului, așezarea pe 
cele mai noi coordonate tehnico-industriale. E confluența 
dintr^ industrie și agricultură. Sau, mai precis, e fenomenul 
însuși al industrializării, mutat azi, în întreaga sa plenitu
dine, în locuri unde, sadovenian, se putea spune, că nu se 
întîmplă nimic. Cîmpia a avut însă dintotdeauna o viață 
a ei aparte, un miraj propriu, cel al nesfîrșirii, al alergării 
pe cer parcă, cel al unei imense, nesfîrșite respirații, cel al 
unei geometrii în continuă fixare de orizonturi, punct rar, 
inexorabil, în nemărginirile timpului. Și cîmpia aceasta, 
modul acesta specific de a o trăi și simți, reprezintă, în 
plan literar, cred, una din distincțiile modului de a gîndi 
specific muntenește. Fiindcă acele locuri, sadoveniene, 
unde nu se întîmplă nimic erau fundamental moldovenești. 
Viața acolo se consuma printre așezări de deal, printre 
coline și obcine, în tîrguri suav crenelate de istorii intense, 
de.geologii. Cîmpia pare a fi consumat totul, într-o imensă 
liniște, pentru ca din răstimp în răstimp, să reizbucnească 
vital. în rostogolirea ciulinilor Bărăganului, Panait Istrati 
putea vedea rostogolirea sufletelor. Și aceasta încă ceva 
mai departe, în cîmpia dinspre bălți, unde viața are de 
asemenea un miraj aparte, îngemănat cu îndelunga, abia 
perceptibila răsuflare a Dunării, cu umbre pe cer de stuf 
și lumini. Slobozia nu era nimic din toate acestea, decît 
punctul de reazim geografic al nesfîrșirii care o înconjura : 
cîmpii, cer și cîmpii.

Ceea ce s-a petrecut și se petrece azi acolo înseamnă 
istorie. Istorie la zi, contemporană. E un oraș care crește și 
pe care.îl auzi geologic cum crește. Cu cîțiva ani în urmă 

Unii puteau părea 
care provenea de 

dialogul 
efort și 
provenea însă 
.j omului 

cîmp obișnuit să privească și să-și construiască viața pe

se profilau primele turle industriale, 
că le privesc cu un anumit scepticism 
la natura însăși a așezării, de la 
anunța greu între un început de 
tea însăși a cîmpurilor. Greutatea 
dintr-o anume deprindere de secole a

(Continuare în pag. a ll-a)
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TELEGRAME
TON DUC THANG, președintele Prezidiului Comitetului Cen

tral al Frontului Patriei din Vietnam, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, 
o telegramă cu următorul conținut :

Tn numele Comitetului Central al Frontului Patriei din Viet
nam și al meu personal, vă mulțumesc sincer dumneavoastră 
și tovarășilor din Consiliul Național al Frontului Unității So
cialiste din România pentru mesajul de felicitare adresat cu 
prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam. Felicită
rile pătrunse de prietenie frățească pe care dumneavoastră și 
Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din România 
mi le-ați adresat, constituie pentru noi o încurajare prețioasă 
în lupta noastră împotriva agresiunii americane, pentru salva
rea națională și în opera de edificare a socialismului.

Fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre popoarele 
vietnamez și român să dureze în veci.

Fie ca relațiile de prietenie dintre cele două Fronturi ale 
noastre să se întărească pe zi ce trece.

Cu cele mai bune urări de sănătate
GEMAL BIEDICI, președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, a trimis urmă
toarea telegramă tovarășului ION GHEORGHE MAURER, pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România :

Țin să vă prezint călduroase mulțumiri pentru felicitările cor
diale pe care mi le-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — 29 noiembrie.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că prietenia 
sinceră și cooperarea rodnică intre cele două popoare ale 
noastre se vor dezvolta fără încetare, pentru bunăstarea po
poarelor român și iugoslav, îr. interesul păcii și socialismului.

„FLOAREA DE COLT"

„VIAȚA POLITICĂ ÌN ROMÂNIA"

,.Floarea de colț” se intitu
lează acțiunea de masă lan
sată zilele acestea de Comite
tul Central al U.T.C.. prin 
Biroul de turism pentru tine
ret, consacrată iubitorilor de 
drumeție. Acțiunea oferă po
sibilitatea participanților de 
a realiza o serie de perfor
manțe turistice, transpuse în 
norme cu diverse grade de 
dificultate și de a obține o 
insignă specială. Pentru gra
dul II al insignei „Floarea de 
colț“, de pildă, este necesară 
parcurgerea a 1 075 km (repre
zentând lungimea Dunării pe 
teritoriul țării noastre), în ca
drul unor excursii efectuate 
pe jos, sau cu diverse mijloa
ce de locomoție, pe trasee

CRONICA U. T. C.
PLECARFA ÎN CUBA A GRUPULUI 
DE UTECIȘTI CARE VA PARTICIPA 

LA CONSTRUCȚIA UNEI ȘCOLI
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Havana, un grup de uteciști 
care va participa la construi

care oferă posibilitatea cu
noașterii unor obiective de 
mare interes, a localităților 
județului, a munților patriei 
etc. Obținerea gradului I pre
supune parcurgerea. tot în 
cadrul unor excursii, a 3152 
km (reprezentînd lungimea 
totală a frontierelor patriei), 
participarea la un concurs o- 
ficial de orientare turistică, 
întocmirea monografiei unei 
zone turistice de județ etc.

Pe lingă îmbogățirea cunoș
tințelor, prin intermediul tu
rismului, a realizărilor dobîn- 
dite de poporul nostru, cei 
distinși cu insigna „Floarea 
de colț” vor beneficia de di
verse premii, precum și de o 
serie de priorități în practi
carea turismului.

rea unei școli în Cuba, ba 
plecare, pe aeroportul Bucu
rești—Otopeni, grupul a fost 
condus de activiști ai C. C. 
al U.T.C.

de Mircea Mușat

• FABRICA DE PRODUSE 
REFRACTARE „RĂSĂRITUL“ 
din Brașov a aniversat, vineri, 
60 de ani de existență. La a- 
dunarea care a avut loc cu a- 
cest prilej, au participat, ală
turi de salariații fabricii, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai ministeru
lui de resort, precum și nume
roși invitați din întreprinderi 
similare din țară.

într-o atmosferă entuziastă, 
participanții la adunarea jubili
ară, muncitori, tehnicieni și in
gineri — români, maghiari și 
germani — au adresat Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o te
legramă.

• VINERI A AVUT LOC șe
dința anuală a Comitetului Na
țional F.A.O., La care au luat

(Urmare din pag. I)
rii au fost convinși de avanta
jele acordului global s-a trecut 
la aplicarea lui practică. în adu
narea generală s-a hotărît ca a- 
cesta să se aplice pe bază de 
tarife pe unitatea ele produs, 
plata făcîndu-se atît în bani cît 
și în natură. Iată care a fost 
metodologia de calcul a celor 
trei tarife - stabilite : hectolitrul 
de lapte muls, vițelul obținut, o 
vacă diagnosticată gestantă. U- 
zînd de o normare judicioasă 
care să țină cont de gradul de 
mecanizare a lucrărilor s-a sta
bilit necesarul de norme de 
muncă pentru întreținerea, ex
ploatarea- întregului efectiv și 
realizarea producției de lapte 
planificată. Prin înmulțirea a- 
cestora cu valoarea unei norme 
de categoria întîi, stabilită pe 
unitate la 34 de lei, din care 25 
lei în bani și restul în produse, 
am obținut valoarea totală a 
manoperei, deci a fondului de 
retribuire. Am procedat apoi la 
stabilirea tarifelor pe unitatea 
de produs. Cum în adunarea ge
nerală s-a hotărît ca, pentru 
producția de lapte să se dea 80 
la sută din fondul total destinat 
retribuirii, s-au făcut calculații- 
le respective rezultînd tarifele 
următoare : pentru un hectoli
tru de lapte muls — 37,40 lei. 
pentru un vițel obținut — 229 
lei, pentru o gestație diagnosti
cată — 76 lei. O etapă foarte 
importantă, după părerea noas
tră, este modul în care se re
partizează sarcinile de plan. 
Am căutat de aceea ca fiecare 
îngrijitor să primească în ex
ploatare un lot omogen cît mai 
apropiat din punct de vedere 
productiv, iar producția planifi
cată să fie în strînsă concordan
ță cu capacitatea animalelor. E- 
fectivul a fost împărțit în 43 de 
loturi a cîte 16 capete fiecare, 
în funcție de calitățile lor pro
ductive, de condițiile de lucru

și Ion Ardelean
Apărută in Editura Poli

tică, lucrarea se dovedește a 
fi o analiză din perspectivă 
marxistă a evoluției econo
mice și social-politice a Ro
mâniei între anii 1918—1921, 
a activității partidelor poli
tice. E tocmai perioada ce 
semnifică schimbări structu
rale în viața țării, ca urmare 
a cerințelor obiective de dez
voltare a statului național u- 
nitar român și a luptei mase
lor populare, în frunte cu 
proletariatul pentru drepturi 
democratice. Sînt ani în care 
mișcarea revoluționară re
purtează succese mari pe ca
lea organizării, asigurînd 
condițiile esențiale pentru 
crearea P.C.R.

D. T.

parte membrii comitetului, re
prezentanți ai ministerelor și al
tor instituții centrale interesate 
în colaborarea cu Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură.

0 IN ZILELE DE 13 ȘI 14 IA
NUARIE S-au desfășurat în Ca
pitală lucrările ședinței Consi
liului sanitar superior și a Co
legiului Ministerului Sănătății.

Au luat parte academicieni, 
cadre universitare din întreaga 
țară, conducători ai direcțiilor 
sanitare județene, specialiști în 
probleme de igienă, reprezen
tanți ai unor ministere și insti
tuții centrale.

Cu acest prilej, au fost dez
bătute probleme importante re
feritoare la continua îmbunătă
țire a ocrotirii sănătății popu
lației.

s-a stabilit și sarcina de pro
ducție în mod diferențiat. Pen
tru lotul îngrijit de Gheorghe 
Cenușă, spre exemplu, s-a pla
nificat o producție anuală de 
390 hi lapte, pe cînd pentru cele 
ale lui Constantin Buzatu sau 
Nicolae Lupu, 370 hectolitrii. 
Cantitățile au fost defalcate pe 
trimestre și luni O mare aten
ție s-a acordat în tot timpul a- 
nului urmăririi felului în care 
muncesc oamenii, ținerea unei

Avantajele 
acordului 

global

evidențe precise, dîndu-se tot 
spijinul material necesar acolo, 
unde și cînd a fost nevoie. Si
guranța pe care au căpătat-o 
oamenii, co titudinea și avan
tajele pe care le oferă aplicarea 
acordului global, s-au materia
lizat în prestarea unei îngrijiri 
corespunzătoare, atentă, conform 
programului de grajd, a indi
cațiilor tehnied ale specialiști
lor. Rezultatele au fost pe mă
sura eforturilor și așteptărilor. 
Iată ce retribuție au primit în
grijitorii mai sus citați ; sarci
na anuală de plan pe care a 
primit-o Gheorghe Cenușă pre
vedea 390 hl lapte, 13 viței și 
13 vaci gest.ante. El însă a în
cheiat anul cu 443 hl lapte, 14 
viței și 13 vaci diagnosticate

Aseară, la Liceul „Gh. Șincai'' din Capitală:

1NMÎNAREA BREVETELOR 
ȘI ECUSOANELOR PRIMEI PROMOȚII 

DE ARBITRI-ELEVI
Încă o acțiune interesantă, va

loroasă a U.T.C,, menită să 
contribuie la dezvoltarea mișcă
rii sportive de masă, la conso
lidarea organizatorică a asocia
țiilor sportive din școli, prinde 
viață. Este vorba de pregătirea 
unor arbitri din rîndurile elevi
lor care să arbitreze propriile 
manifestări sportive. Aseară, la 
Liceul „Gh. Șincai“ din Capi
tală a avut loc festivitatea de 
înminare a brevetelor și ecusoa- 
nelor primei promoții de arbi- 
tri-elevi. Au participat activiști 
ai U.T.C., reprezentanți ai In
spectoratului școlar al Capitalei, 
arbitri internaționali, profesori 
și numeroși elevi, care i-au a- 
plaudat pe colegii lor, deveniți 
conducători autorizați, compe- 
tenți de întreceri sportive. Ei 
au urmat cursuri de specialitate 
— organizate de comitete ale 
U.T.C. de sectoare — timp de 
șase săptămîni, după care au 
susținut atît examene teoretice 
cît și probe practice. Din 120 de 
cursanți din Capitală au promo
vat aceste examene un număr 
de 50 de elevi cărora, aseară, 
așa cum spuneam, li s-au înmî- 
nat brevetele și ecusoanele res
pective. Acest oficiu a fost fă
cut, cu o mare plăcere de către 
unii dintre reputații noștri arbi
tri internaționali : ing. Andrei 
Rădulescu. președintele colegiu
lui central de arbitri al F.R.F., 
la fotbal, Geo Popescu, (hand
bal), Mircea Albuț (volei) Nico- 
lee Paraschivescu (atletism) etc.

gestante. Aplicîndu-se tarifele 
pe care le-am anunțat mai îna
inte, a rezultat următoarea 
sumă : pentru producția de lap
te — 16 508 lei (443 hectolitri în
mulțit cu 37,40 lei), pentru viței 
— 3 206 lei (14 înmulțit cu 229 
lei), pentru vacile gestante 988 
(13 X 76 lei); adică un total de 
20 762 lei. Cooperativa noastră 
însă, datorită rezultatelor bune 
obținute în producție și impli
cit a veniturilor sporite încasa
te, a avut posibilitatea să mă
rească valoarea normei de la 
30 lei, cît se planificase, la 40 
lei. Am procedat și noi la ma
jorarea tarifelor de plată pe u- 
nitatea de produs în funcție de 
această sporire. Așa că tarifele 
definitive au fost de: 44 lei pen
tru un hectolitru de lapte. 272 
lei pentru un vițel și 88 lei pen
tru o vacă gestantă. Recalculînd, 
în funcție de noul tarif, retri
buția cuvenită îngrijitorului 
Gheorghe Cenușă s-a ridicat în 
final la peste 24 000 lei, deci un 
venit lunar de peste 2 000 lei. 
îngrijitorul Nicolae Lupu care a 
avut de obținut 370 hectolitri 
lapte, 14 viței și 13 vaci gestan
te, nu a realizat decît 362 hecto
litri lapte, 14 viței și 13 vaci 
gestante, drept pentru care nu 
a încasat decît '20 880 lei. Spu
neam mai înainte că plata s-a 
făcut în bani și în natură. Iată, 
așadar, cum arată structura ve
nitului total obținut de îngriji
torul Gheorghe Cenușă: bani — 
18 000 lei; produse: 1 950 kg grîu, 
845 kg porurrb, 1 950 kg cartofi, 
41 kg zahăr și 360 kg legume“.

Fără îndoială aceste rezultate 
demonstrează convingător, în 
principal, două lucruri: pe de o 
parte existența în fiecare uni
tate a unor rezerve de produc
ție încă insuficient puse în va
loare, iar pe de alta faptul că 
aplicarea acordului global re
prezintă o pîrghie eficientă de 
cointeresare a cooperatorilor în 
valorificarea lor superioară.

Printre primii purtători de 
ecusoane „arbitru-elev“ se nu
mără, la fotbal : Tiberius Iu- 
has, Liceul nr. 43, Adrian Ili- 
escu, Școala generală 186, Cos- 
tel Manole, Școala profesională 
Electromagnetica ; la atletism : 
Ileana Găvozdea, președinta A- 
sociației sportive a elevilor, Li
ceul „Gh. Lazăr“, George Zava- 
las, Lioeul „Gh. Șincai , la vo
lei : Vladimir Bercea, Liceul 
24, Mihaela Rădulescu, Școala 
generală 77 ; la baschet : Mazi- 
lu Sarmiza, Școala generală 77 ; 
handbal : Marian Gaiță, Școala 
profesională Electromagnetica, 
Mihai Nibeleanu. Școala genera
lă 77 etc.

După festivitate, tovarășul 
profesor Victor Tibacu, un re
cunoscut și apreciat animator al 
vieții sportive școlare, a pregă
tit celor prezenți o frumoasă 
surpriză. în sala de sport a Li
ceului „Gh. Șincai“ a organizat 
două întîlniri. una de baschet 
(băieți) și alta de volei (fete) 
— între selecționatele prime și 
secunde ale liceului — care par
ticipă în campionatul național al 
juniorilor și la cel al diviziilor 
școlare — partide care au fost 
arbitrate excelent de proaspeții 
arbitri. Astfel, cavaler al fluie
rului la primul meci, cel de bas
chet, a fost elevul Dan Dordea, 
(Liceul „Gh. Șincai“), iar la cel 
de volei. Vladimir Bercea, ar
bitru principal, Emil Tănăsoiu 
și Cristian Teodorescu — secun
dari — toți de la Liceul nr. 24.

Pînă la sfîrșitul acestui an 
școlar vor absolvi cursurile de 
arbitri la disciplinele atletism, 
fotbal, volei, handbal și bas
chet 25 000 de elevi !

C. VASILE

Experiența 
Slobozia

(Urmare din pag. I)
orizontală, să trăiască și să gîndească astfel, ca într-un al 
cincilea anotimp, înlr-un fel propriu disimulat și încet. Mereu 
ca în,tr-o amînare cu bună știință, a unei hotărîtoare deci
zii. Și totuși, iată, în ultimii ani a trebuit să realizeze, în pri
mul rînd, o spectaculoasă restrîngere, o readu.nare a sa din 
acest microinfinit. A trebuit, apoi, să încerce verticala in
dustriei, sa escaladeze cele dintîi trepte ale industrializării. 
O fabrică de ulei care s-a construit nu mai intra în funcțiu
ne la parametrii proiectați, printre altele, și din cauza in
suficientei deprinderi de a lucra într-un ritm nou, normal 
în alte locuri, problematic aici. O simplă fabrică de ulei 
îi schimba astfel viața. Un simplu bloc, cu cîteva etaje, îi 
dimensiona, în alt ritm, privirea. Fapt care, în continuare, 
o dată cu noile proporții ale dezvoltării economice și so
ciale l-o putut consacra, definitiv, unui nou univers : Slobo
zia, orașul din cîmpie, care crește și pe care îl auzi geolo
gic cum crește.

Slobozia, îmi place să cred, va fi orașul tipic de la con
fluența industriei cu agricultura, îngemănarea acestor doua 
uriașe ramuri ale arborelui uriaș care înseamnă dezvoltare. 
Printre imense lanuri de grîu și porumb, cu soarele picurînd 
crud peste cîmpuri, magistrala către mare se va deschide 
superb, deodată, și în fața ochilor se vor ridica adevărate 
culmi de beton și sticlă, orașul de la confluența industriei 
și agriculturii, orașul îngemănării acestora- orașul-experiență 
a anilor aceștia, ca și a celor ce vin. Pentru ca, străbă- 
tîndu-l, să auzi dintr-o dată și răsuflarea Dunării, să începi 
să auzi și să simți marea.

Tineretul 
și muzica

(Urmare din pag. I)
oficia pe portativ ne erau fa
miliare, ne recunoșteam unii 
pe alții „obișnuiții concertelor“ 
— dar între aceștia, fără exa
gerare, procentajul tinerilor 
era impresionant.

Ei bine, ce s-a putut întîmpla 
în 10 ani, preț de cîteva pro
moții ?

Priveam emisiunea aceea cu 
sufletul strîns — și-mi amin
team îndepărtații ani ai ini
țierii mele muzicale. Totul a 
plecat, cum se întîmplă, de la 
un profesor de muzică pasio
nat, de la o instructoare de pio
nieri, pianistă înzestrată și de 
la... corul școlii. Aveam 12—13 
ani cînd m-am apropiat, grație 
acestor trei factori, de porțile 
muzicii pe care n-am înceta1, 
de atîția ani, să le deschid cu 
aceeași emoție.

Și înserez toate acestea aici, 
pentru că vreau să subliniez 
ceea ce știe orice meloman și 
anume, că este vorba despre 
un proces, un proces îndelun
gat, pe cît de pasionant pe atît 
de tenace, că tărîmul muzicii 
se cucerește, acest fabulos uni
vers se deschide în fața cer
cetătorului, fericitului aventu
rier, treptat, ca un alfabet fier
binte și straniu, ale cărui litere 
se descoperă pe rînd, una cîte 
una : întîi opereta, apoi opera, 
simfonia, concertul simfonic, 
liedul, muzica de cameră și 
de obicei abia la urmă precla
sicii, Bach, muzica modernă. 
Procesul se cheamă fericit 
„inițiere muzicală“ — și aici 
termenul de inițiere are un du
blu sens, cel care se referă dacă 
vreți la dificultatea muzicii și 
cel sonor, aproape ocult, care 
se dorește a fi o metaforă.

Cine este responsabil de a- 
ceastă lipsă de inițiere muzi
cală — în proporție îngrijoră
toare — a tineretului ? Mi se 
pare paradoxal. Poate nicioda
tă n-am avut un tineret mai 
frumos decit cel de azi. Acești 
„suavi lungani“, cu mintea 
plină de calcul diferențial, apți 
să cunoască atîtea mistere ale 
naturii, și ale naturii umane, 

apți să construiască giganți in
dustriali și infime și delicate 
aparaturi de precizie ignoră 
unul dintre cei mai măreți gi
ganți ai creației omenești — 
muzica, rămîn timizi sau opaci 
la porțile unui univers la fel 
de spectaculos ca cel sideral. 
Ei, aventurierii societății de 
mîine, își refuză aventura cu
noașterii estetice Motivul ?

Să-J căutăm acolo unde a lip
sit un profesor de muzică ini
mos și pasionat, un instructor 
de pionieri îndrăgostit de note 
și acolo unde a lipsit „corul 
școlii“. Dar un cor adevărat, 
o instituție artistică spontană 
și valoroasă, nu corul organi
zat cu prilejul serbării da 
sfîrșit de an.

Pentru că aici voiam să t- 
jung. Rolul școlii în educația 
muzicală a tineretului — în 
educația estetică în general — 
este covîrșitor. Procesul ini
țierii muzicale începe la 12—13 
ani, dacă nu mai devreme, în
cepe deci... atunci cînd muzica 
dispare ca obiect din progra
ma analitică — în clasa a IX-a. 
Nu discutăm aici oportunitatea 
unei astfel de măsuri, logica 
ei didactică, pentru că' nu des
pre programa analitică este 
vorba de data aceasta.

Dar dacă profesorul de mu
zică se va limita la a preda 
la clasele mici cîteva solfegii, 
socotindu-și astfel încheiată ac
tivitatea în școală, să nu ne 
mirăm că studenții de mai tîr- 
ziu vor ridica stinjeniți din 
umeri cînd vor asculta o sona
tă. Urmăriți la T.V. excelen
tele cursuri de inițiere muzica
lă ale marelui dirijor american 
Leonard Bernstein. Explicațiile 
sint pe cît de simple pe atît 
de magistral acute, ele sînt tos 
atît de necesare in înțelegerea 
muzicii ca și predarea primu
lui „A + B“ ca să ajungi la com
plicatele ecuații de mai tîrziu. 
Adolescentul are nevoie să fie 
introdus în lumea muzicii. Se 
întîmplă rar ca aceasta să fie 
o dragoste la prima vedere, 
pentru câ la piscurile înalte se 
ajunge ureînd.

M-am întrfebat, cînd liceanul 
acela mărturisea că n-auzise 
în viața lui de Nicolae Herlea, 
ce fel de organizație U.T.C. va 
fi fiind în școala aceea ? Dacă 
nici latura patriotică a educa
ției estetice — cunoașterea și 
prețuirea valorilor naționale 
în artă — n-o dezvoltăm, ce 
rost are să mai discutăm des
pre esența artei ? Aș întreba 
— retoric — birourile U.T.G. 
din școli, cîte acțiuni dedica
te artei — în speță muzicii — 
au înscrise pe agendele lor ? 
Și în cîte școli, indiferent de 
profilul lor, sînt organizate 
cercuri de inițiere muzicală cu 
audiții, conduse de profesorul 
de specialitate din școala res
pectivă, la care să fie invitați, 
unde se poate, muzicologi, ar
tiști profesioniști, compozitori, 
care, vin întotdeauna cînd sînt 
solicitați ? Asemenea acțiuni 
ar trebui să constituie o pre
ocupare majoră, permanentă a 
școlii, a organizației de tineret 
De ce ?

S-ar putea răspunde simplu s 
pentru că arta face pe oameni 
mai buni, mai frumoși. Pen
tru că înțelegerea superioară 
a artei merge mină în mină cu 
dezvoltarea unei inteligențe su
perioare, unei conștiințe sUDe- 
rioare. Pentru că actul artistic 
este un act moral. Și pentru 
că, în consecință, educația co
munistă a tineretului nu poate 
fi lipsită de educația estetică a 
acestuia.

Dar la toate aceste luoruri, 
cei în drept și în datorie s-o 
facă, trebuie să se gîndească 
atunci cînd tinerețea dă pri
mii muguri, calzi, ai deschide
rii spre lume.

(Urmare din pag. I) 
viitor și prezent. Nu poți accep
ta Reșița din prima privire ; 
trebuie să-i cunoști mai întîi 
legile, îngăduințele, normele, ci
frele după care se conduce a- 
ceastă universitate a muncii a- 
devărate. Am intîlnit tineri care 
voiau să mă facă să cred că 
munca lor este cea mai intere
santă, de o copleșitoare impor
tanță pentru secția unde lucrea
ză. Nu numai că i-am crezut dar 
dintr-o dată m-am gindit că ei 
întrevăd un viitor sigur, fier
binte, că munca pe care și-au 
ales-o i-a transformat in perso
nalități pe care procesul de pro
ducție, viața colectivă în gene
ral. se poate baza.

Poate că rareori ne-am intîlnit 
eu oameni atît de modești ca la 
Reșița. Nici un gest nu le trăda 
trufia că ei sînt niște în
semne ale oțelului românesc, 
dar iarăși nici un gest nu căuta 
să ne devieze privirile epatîn- 
du-ne : cineva ne spunea chiar 
că orice viață și muncă e ade
vărată, necesară, cinstită dacă 
știi unde să ți-o așezi spre a 
crede în ea.
DESPRE TRANDAFIRI Șl FLA

MURI
Trebuiesc zile și nopți spre a 

fi aproape de inimile oameni
lor și căldura combinatului. 
Trebuie să recunoști că dintr-o 
dată e imposibil să știi, chiar 
dacă trăiește la fereastra ta, 
cîte flori va avea trandafirul pe 
care-1 îngrijești și de care te 
bucuri, cîți boboci îți vor ac
cepta prietenia și bucuria unei 
discuții despre prețul culorilor, 
al sîngelui, al petalelor roșii, cu 
frumusețe de steag purtat pe 
străți, prin grădini, pe pajiști 
mari de suflet. La fel și oame
nii ; ei au căldura de a te în- 
tîmpina, și tu, ca reporter, tre
buie să le promiți fără vorbe că 
știi să-i asculți chiar cînd îți 
vorbesc despre lucruri reci, des
pre cifre să zicem, despre îm
părțeala pe secții a unui com
binat. Fiecare din cuvintele in
terlocutorului tău au un sens. 
Unele vorbesc despre orînduiala 
lucrurilor, altele despre orîndu
iala vieții, și toate la un loc 
despre omul cu care stai în față. 
De la un astfel de om am aflat 

despre secțiile productive ale 
combinatului (aglomerare, COC- 
serie, furnale, oțelărie, lami
noare, bandaje) și cele nepro
ductive (șamotă, reparații, ma
șini siderurgice etc.). Sigur câ 
împărțirea aceasta fixă nu are 
alt scop decît al demonstrației 
curgerii fluxului tehnologic. Un 
trecător oarecare se poate lipsi 
de aceste cunoștințe, dar un re
porter nu. Acest lucru îl bănu
iește cu precizie Matei Schinteie, 
secretarul U.T.C. al secției Sie
mens Martin. El știe să ne vor
bească pe nevăzute despre tre
cut și viitor, despre el și prie
tenii, tovarășii de muncă. Bio
grafia lui este aparent simplă. 
A fost cîndva lăcătuș, apoi am
bițiile sale au crescut. Ah, dar 
viața nu trebuie petrecută în 
gol. Trebuie să faci ceva, să în
veți tot timpul să faci ceva nou. 
Matei Schinteie a absolvit li
ceul la seral și va urma în cu- 
rînd o facultate. Datorită cali
tăților sale, acest om, mic de 
statură, argint viu, a fost avan
sat pe post de tehnician.

Dar viața, particulară, în ge
neral ? Viața este așa cum și-a 
aranjat-o omul ,cu priceperea și 
bucuria lui. La 29 de ani este 
un tinăr care are Medalia Mun
cii ; eu știu că este un lucru la 
care trebuie să visezi orieînd. 
Trebuie să știi să te bucuri de 
fiecare părticică de izbîndă. Lo
cuiește în cartierul Secu și e 
căsătorit. Așteaptă viitorul cu 
brațele deschise. Vom trăi, vom 
vedea, vom munci. Ne vorbește 
cu detașare despre trecut. Tre
cutul a fost chiar ieri ; trecut 
înseamnă chiar azi dimineață în 
viața unui mare combinat. Noi 
avem în vedere prezentul și vii
torul. Vedeți, ne spune Matei 
Schinteie, mă întrebați de anii 
petrecuți aici ; dar cîte nu s-au 
întîmplat ? 1 Bucurii și bucurii, 
în 1969 nu existau la Reșița de
cît cuptoare de 40—60 t., acum 
din cele cinci cuptoare doar 
două au capacitatea de 125 t. 
celelalte avînd 250 t.

Am dori să ne întîlnim cu un 
alt tînăr, foarte respectat și a- 
preciat de către oamenii cu care 
lucrează : maistrul oțelar Bă- 
trînca Ion (27 de ani). Aflăm că 
în zori a plecat din combinat ; îi 
murise tatăl. Ne-a părut rău de 
veste și de întimplarea nefericită 

și am străbătut mai apoi halele 
unde se pregătesc șarjele, tot 
gțndindu-mă la trandafiri, la cu
loarea lor de flamură fluturată 
la o sărbătoare a izbînzilor di
urne.
O MESERIE TRAINICĂ PENTRU 

O VIAȚA

Da, sigur ; iarăși am vorbit de
spre trecut și prezent adică 
despre ieri și azi, despre trans
portul care se făcea cu mina, 
despre transportul acesta nece
sar al materialelor, în roabe și 
despre mecanizare, despre poșta 
automată pentru analiza chi
mică a șarjei, la cuptor și pină 
la laborator. Poșta aceasta mi-a 
amintit de aceea a ziarului „Scîn- 
teia" și mi-am închipuit dintr-o- 
dată că undeva asemănarea este 

MINUTELE REȘIȚEI
perfectă. Da, așa pornesc toate 
probele de adevăr către un cen
tru care controlează, analizează 
și dispune eliberarea șarjei de 
oțel sau de adevăruri ; undeva 
tăria cuvîntului și a oțelului au 
o asemănare ; trebuiesc înțelese 
de toți oamenii țării, de tineri 
și vîrstnici, de înțelepți și dis
cipoli.

Pînă mai ieri Pieșa Gheorghe 
era discipol, învățăcel, oricum, 
om care se avîntă. Azi este in
giner mecanic la Reșița. Ar fi 
putut fi poate actor sau orice 
altceva ; o anume delicatețe a 
gestului, a frazei îmi dă senza
ția că scrie poeme. Nu știu dacă 
e adevărat, poate nu scrie po
eme așa cum sînt cele scrise de 
mine sau de dumneavoastră, 
cititorii, dar, nu-i așa, fiecare 
poate să scrie într-un fel unic 
poeme. Abia a terminat facul
tatea la Timișoara. Acest tînăr, 
venit de prin părțile Băii de 
Arieș, ne spune cîte ceva despre 

deosebirile posibile între un ar
delean și un bănățean, despre 
surorile sale, despre faptul că 
pentru el Reșița a fost un fel 
de uzină gigant. Crescuse lingă 
o mină la Baia de Arieș și din- 
tr-odată, de ceea ce facultatea 
îi dezvățase. de muncă adevă
rată, în bună parte i-a adus viața 
Reșiței. Da, producția este o 
parte din viața viitorului ingi
ner și se numește practică. Ce 
are bun pentru tineret Reșița, 
întreb cu naivitate pe tînărul in
giner Pieșa Gheorghe 1? Din
colo de casele de cultură, tea
tru, cinematograf, bate gîndul 
său. Mai mult ca oriunde în a- 
cest centru cu tradiții se poate 
învăța o meserie trainică pen
tru o viață. Nu există oameni 
care să nu fie capabili de acest 
gest, de bucuria de a primi o

Învățătură ; există doar oameni 
care sînt ajutați să trăiască fără 
viitor.

îl întreb dacă dincolo de 
munca dură, bucuriile pot e- 
xista. El surîde : n-ar vrea să 
se gîndească la plecarea din Re
șița, deși nu a obținut casă, încă, 
deși... Nu, alte ginduri îl animă; 
e preocupat de faptul că un in
giner în producție se ocupă 
prea puțin de problemele teh
nice. că ar mai trebui puțin 
timp spre a privi cu îndîrjire, 
spre a lua cu adevărat în piept 
meseria.

Șl IATĂ, AM ÎNCERCAT SA 
CUNOSC UN OM

Și iată am încercat să cunosc 
un om al Reșiței. Are vîrsta 
unui debutant strașnic în mate
rie de frază realistă. La 29 de 
ani. Văduva Ion are o biogra

fie de invidiat. Dăm ușurel de
oparte acțiunile obișnuite năs
cute între două persoane cunos
cute doar de cîteva clipe. Așa- 
dar, Ion Văduva, putem fi . prie
teni, îi șopteam eu fără vorbe 
și vedeam cum flacăra discuției 
noastre se animă, se înfierbintă.

Ce a fost în timpul războiu
lui ? In comuna Deleni, Mehe
dinți. in 1942 s-a născut un om. 
Tatăl său a rupt pinza familiei 
Iar mama sa l-a crescut. A cres
cut la Moldova Nouă iar prin 
1956 a ajuns la Reșița, a făcut 
școala profesională, a fost acti
vist U.T.C. Azi este turnător- 
pregătitor la secția oțelărie, șef 
de echipă. E nevoie de mine 
aici, eu aș dori să lucrez ca to- 
pitor ; acolo mă trage drama
tismul încleștării între om și 
meseria lui. Zîmbesc, nu se stin

gherește. Știe că nu-1 cred un 
naiv. Ion Văduva are doi copii, 
îmi vorbește despre ei cu bu
curie, despre faptul că se simte 
bine în apartamentul său nou, 
despre pasiunea înflăcărată de 
a vedea filme, de a asculta mu
zică.

„Vi s-a întîmplat ceva deose
bit în viață ?“, l-am întrebat eu 
deodată, citindu-i în suflet. „Da, 
de unde știți ? Ce întîmplare ! 
Eram prin 1959 la terminarea 
profesionalei Aveam 17 ani și 
mi-am cumpărat primul meu 
palton. Mergeam spre casă bu
curos, cu un salariu în buzunar 
și cu paltonul pe mine. Au vrut 
doi inși să-mi fure paltonul. 
Am avut puterea să mă lupt cu 
ei pînă cînd am primit ajutorul 
organelor de ordine“.

M-am gîndit dintr-o dată la 
„Mantaua“ lui Gogol și l-am 
întrebat dacă scrie cumva în 
timpul liber. Și-a amintit de o 

întîmplare și mai veche din 
clasa a 7-a cînd la școala sa a 
venit Zaharia Stancu și a adre
sat un îndemn tuturor să încerce 
să scrie, dar ceea ce a scris el 
nu i-a plăcut nici chiar lui. Re
marc autoironia și discutăm mai 
departe, așa dintr-odată, despre 
iarnă și sărbătorile de iarnă. 
Mi-a povestit ce înseamnă să 
întîmpini Anul Nou la furnale, 
la oțelărie cu un colectiv atît 
de mare , acolo unde focurile nu 
se sting niciodată. Am simțit 
că-mi vorbește despre o sărbă
toare unică.

Ion Văduva e un om care și-a 
croit un drum în viață și totuși 
regretă că n-a putut face mai 
mult pentru viitorul său. A ter
minat școala elementară și pro
fesionala cu note maxime, dar 
a trebuit să se întrețină singur.

să muncească și să creadă tn 
viitorul său. „Nu, din Reșița nu 
pot pleca, îmi spune el, sînt le
gat de tot ceea ce este aici. 
Știți, acum îmi voi lua un tele
vizor. Mai am puțin de așteptat; 
trebuie să le dovedesc copiilor 
că pot face dintr-un radio un 
televizor. Mîine vor vedea că 
lucrul acesta e imposibil, dar 
trebuie să se bucure copiii mei“.

Dar practic ce face în uzină 
Ion Văduva ? Pregătește îm
preună cu tovarășii săi garni
turile de turnare, curăță îingo- 
tierele de oxizi etc., și alte 
gesturi se adună și astfel așa 
mai departe, mereu de la ca
păt. Viața oamenilor capătă sens 
la lumina flăcărilor Reșiței.
REȘIȚA ; OAMENII ; TRAN

DAFIRII

V-am vorbit pînă acum despre 
sentimente și pasiuni ; am re

petat de multe ori cuvîntul vii
tor și cuvîntul prezent. Mă gin- 
deam trecînd prin Reșița că 
orașul are o viață aparte, atît 
de diferită de a Galaților, să zi
cem. Orașul tipic muncitoresc 
are ceva de navă încercată de 
mateloții oțelului în multe șarje 
furtunoase. Catargurile furnale
lor vesteau de departe măreția 
navei cu încăperi îmbuibate de 
cocs, de metal, de căldură. Ca 
într-o mare cală a unui vechi 
gigant vapor hrănit cu cărbuni, 
familia Reșiței consumă și des
cătușează energii. Și dincolo de 
toate energiile care se trans
formă, se eliberează sau se con
sumă, stau oamenii cu tinerețea 
și munca lor. Despre ce v-aș 
putea vorbi acum decît despre 
tinerețe ? Este și foarte greu să 
nu vorbești despre așa ceva. 
Peste două mii de tineri lucrea
ză acolo. Două mii ; iarăși mă 
gîndesc la o universitate cu un 
profil moral unic, formatoare 
de conștiințe și idealuri.

Aveam să-mi amintesc cum 
am zărit într-o grădină în Re
șița trandafiri într-o ultimă, gi
gantică iluminare, într-o ultimă 
și superbă înflorire înainte de 
gerul iernii care se arată. Nu 
aveau strălucirea și nici farme
cul trandafirilor de vară, dar 
mi-am zis că aceștia sînt din a- 
cel soi care înflorește tot anul, 
adică atîta timp cît nu e ger și 
cît e pace în temperaturile at
mosferei. Aveam să-mi amin
tesc despre trandafiri văzînd 
șarjele de fontă la furnale, ală
turi de inginerul Antonică Dij- 
mănescu, șeful secției furnale. 
El mi-a vorbit despre șarja a- 
ceea cu inflorescențe mirifice. 
Eu nu vedeam decît că există, 
dar omul furnalelor știa că e 
„o șarjă cam rece“, bună desi
gur, dar „cam rece“. El ca și 
atîția oameni de lîngă furnale 
cunosc fonta numai privind-o, 
așa cum știu eu să vă vorbesc, 
precum țăranii, despre tranda
firi. „Furnalul nu permite să nu 
ai grijă de el. E o adevărată 
bucurie să vezi cum după mă
surile luate cu zece ore în urmă 
materia se preface în jet incan
descent“. Cum să nu cred în 
bucuria sa ?l

Un furnal e o mașinărie după 
care încă oamenii nu au făcut 
jucării copiilor. Nu fiindcă ar fi 
complicat, ci pentru că nu le-a 
venit în gînd pînă acum. Mi-a 
fost dat să văd tancuri-jucării, 
mitraliere, tunuri și alte Usten
sile belicoase, dar ideea de fur
nal. transpusă în materia unei 
jucării, nu. Mă gîndesc 'totuși 
la viitor. Nu sîtitem singurii, nu 
vorbesc doar despre noi, româ
nii, și apoi, îmi veți spune dv., 
cum să faci un furnal-jucărie ? 
Pe cUvînt că nu prea am o idee 
clară, dar dacă m-aș ocupa cu 
jucăriile aș face-o și pe aceasta.

11 privesc pe omul din fața 
mea : el îmi explică mecanismul 
acestei mașini formidabile care 
este furnalul. îmi spune cuvinte 
frumoase despre trecut, prezent 
și despre viitor Nu alege cu
vintele, nu se speriă de ele. Tmi 
povestește că-1 citea cu patimă 
pe Goga cînd nu era la modă 
să-1 citești, cum mai apoi, din 
snobism, l-a citit’ pe Blaga și 
cum i-a priceput poezia.

Acest om, Antonică Dijmă- 
nescu, om surîzător, puternic, 
are o biografie demnă de un co
munist. El a venit la Reșița tn 
1959 la oțelărie, ca electrician. 
A făcut Facultatea de me
talurgie și a terminat ca șef 
de promoție. Nu a rămas asis
tent ci a cerut cu bucurie să 
plece la Reșița. „A fost o luare 
de poziție, o confirmare a pu
terii mele de muncă. Nu am fă
cut ingineria pentru bani. Am 
fost multă vreme ca orice mun
citor calificat. Am fost credin
cios Reșiței și unei fete care 
azi îmi este soție“.

Despre nopțile și zilele petre
cute la furnale, șeful secției ne 
poate vorbi ore în șir. Despre 
greutățile învinse, despre bucu
riile fiecărei șarje, oamenilor 
de la Reșița le place să vorbeas
că fiindcă toate zilele și nop
țile petrecute în combinatul u- 
riaș fac parte din biografia lor, 
din povestea inimii lor. Oamenii 
Reșiței știu să cinstească mun
ca ; pentru ei munca nu-i decît 
o datorie diurnă, emblemă a tu
turor oamenilor țării noastre so
cialiste ; comuniștii și utecițtii 
Reșiței cinstesc izblnzile țării | 
ei sînt o parte a țării acestor 
izbînzt
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relațiile cu cei din jur. Dar pasul 
necesar de la înțelegerea teoretică 
adevăr, la înfăptuirea sa neabătută 
în anumite cazuri, încă de domeniul

yvvvwvvwvvvvvvvt/vvvvvvvvvvvvNAA

Pretutindeni sînt bine înțelese, cel puțin 
din punct de vedere principial, resorturile 
educative ale adunării generale, rolul ei în 
viața colectivului de uteciști ca modalitate 
practică fundamentală de consolidare a unor 
trăsături indispensabile conștiinței unui ti- 
năr comunist: combativitate față de neajun
suri și greșeli, intransigență fermă în con
fruntarea cu manifestările înapoiate, spirit 
critic și autocritic, sentimentul responsabili
tății in 
atît de 
a unui 
rămîne,
dezideratului neîmplinit. Limpezimea și lu
ciditatea trebuie să arbitreze și să hotăÂscă, 
desigur, modalitățile cele mai fertile cu aju
torul cărora locul cuvenit adunării generale 
să și {ie .ocupat de către aceasta în chip 
real. Din păcate, pentru unii, adunările a- 
cestea sînt copleșite deocamdată de neînțe
legere.

Să rememorăm un singur exemplu : OC
TAVIAN CALOTA, strungar, ALEXANDRU 
RADULESCU, tractorist, ambii Ia S.M.A. 
Drăgăneștî Vlașca, MIOARA SIN și NICU-

LINA SOARE, prima, soră la policlinică, 
cealaltă, contabilă la cooperativa de consum 
din aceeași comună, toți din județul Teleor
man, încercau să-și explice și să ne explice, 
printre altele, de ce sînt martorii amînării 
adunărilor generale ale organizațiilor din 
care fac parte. Insă nici unul dintre ei, deși 
fiecare constata că temele nu-1 prea atrag, 
că de pe urma dezbaterilor angajate nu se 
alege cu prea mari foloase, că hotărîrile t- 
doptate, cînd sînt adoptate astfel de hotă- 
rîri, nu determină transformările așteptate, 
nu corela faptele ca să ajungă, în cele din 
urmă, la o concluzie de lucru de la care abia 
urma să pornească mai departe și în lumina 
căreia să-și aprecieze dimensiunea eforturi
lor și direcția intervențiilor viitoare.

Iată de ce ne-am gîndît să dăm și altor 
tineri posibilitatea să-și spună cuvîntul asu
pra problemei ca atare. Rezultatul îl consti
tuie opiniile pe care astăzi le dăm publici
tății, cu convingerea că ele sînt de natură să 
determine o mai bună înțelegere și un în
demn practic pentru soluționarea fenomene
lor legate de subiectul discuției noastre de 
astăzi : adunarea generală a uteeiștilor.

Continuăm dezba
terea noastră 

lansată o dată 
cu întrebarea:
CINESEINȘCRIE

Ca să se bucure de o prezență și o participare activă a tuturor tinerilor.../V>AAAAAA»

ADUNAREA GENERALĂ
Factorul stimulator al continuității: 

abordarea problemelor proprii
ILIE NEACȘU, secretarul co

mitetului comunal Racovițeni al 
U.T.C.:

M-am întrebat eu însumi, nu 
o dată, de ce nu se reușește de
cît cu multe insistențe să se 
țină adunările generale în or
ganizațiile U.T.C. din cooperati
vele agricole de producție. De 
la caz la caz, s-ar putea da, de
sigur, răspunsuri diferite. Sînt 
anumite situații în fiecare loc. 
Dar, discutind sincer și deschis, 
aș numi două din cauzele ca
racteristice : temele puse în dis
cuție vin mai mult fixate de noi, 
de sus, de la comitetul comu
nal, prin secretarul lui, cu con
tribuția cel mult a locțiitorului 
și a încă unuia sau a doi mem
bri, în loc să fie tinerii înșiși 
stimulați și atrași în acest sens, 
ca de altfel la întreaga pregă

tire și desfășurare a adunării; 
pe de altă parte, cînd luni de 
zile la rînd nu s-au ținut adu
nările, iar alte activități ale 
acelor organizații U.T.C. au fost 
sporadice, în mod firesc lipsa de 
continuitate creează dificultăți 
de mobilizare chiar și la aduna
rea anuală pentru darea de sea
mă ș> alegeri. Am trecut prin 
această experiență de.curînd și 
tocmai de aceea am hotărît să 
insistăm, chiar dacă la început 
va fi mai greu, pentru desfășu
rarea lunară a adunărilor și cu 
uteciștii din C.A'.P.-uri. Vrem.să 
asigurăm un ritm, o înlănțuire 
firească între adunări, dînd 
continuitate în timp întregii 
vieți de organizație.

GEORGE POPESCU, secreta
rul comitetului comunal Că
nești a] U.T.C. :

Am observat că lipsa de pres
tigiu a unor adunări în fața ti
nerilor rezultă și din faptul că 
iși uită cîte o dată menirea în
seși comitetele organizațiilor 
U.T.C. respective. Cei de la 
C.A.P., din sate, așteaptă mereu 
să ne substituim lor, dîndu-le 
temele pe care să le discute în 
adunările generale. Așa se face 
că o seamă de probleme însem
nate pentru succesul muncii — 
importanța introducerii acordu
lui global, analiza participării 
la muncă în C.A.P. a tinerilor, 
discutarea cifrelor de plan pen
tru producția agricolă a fiecă
rei unități — n-au constituit 
premise pentru discuții și dez
bateri cu masa tinerilor, în adu
narea fiecărei organizații. Cu 
aceste probleme am hotărît să 
începem acum punînd, totodată, 
în discuție diferite mentalități 

greșite despre muncă, oferind 
exemplul celor mai harnici, în- 
vitînd specialiști, conducerea 
C.A.P. la fiecare adunare a ute- 
ciștilor. Mie mi se pare că dacă 
toți înțelegem că problemele u- 
nităților în care muncești, ale 
tinerilor de acolo nu pot fi 
urmărite și tratate cel mai bine 
decît chiar de către colectivul 
respectiv, că nimeni din afară 
nu-ți poate stabili ce să dis
cuți, și ce nu, ce să-ți propui 
să rezolvi, într-o perioadă sau 
alta, ce teme, atunci ne-am da 
seama fără nici o greutate că 
ritmicitatea, continuitatea pe 
care ne-o dorim, ne stă la în- 
demînă și nu depinde decît de 
noi s-o obținem.

CONSTANTIN MALAICU, Fa
brica „Reconstrucția“ Piatra 
Neamț :

Organizația noastră trebuie 
să țină adunări generale în fie
care lună. Este firesc ca respec
tarea acestui calendar să nu fie 
privită doar ca o simplă obli
gație organizatorică, ci să fie 
strîns legată de problemele care 
se ridică, de preocupările ute- 
ciștilor, într-o perioadă anume. 

Aceasta este una din condițiile 
de care depinde eficiența prac
tică și educativă a desfășurării 
adunărilor. Nu o dată, în orga
nizația din care fac parte și eu 
s-au iscat discuții aprinse cu 
privire la alegerea momentului 
oportun pentru convocarea adu
nării generale. De fapt, este 
vorba despre natura probleme
lor care pot reclama ținerea a- 
dunării. Sînt mulți care, plecînd 
de la ideea, în principiu justă, 
că adunarea trebuie să fie un 
moment deosebit în viața orga
nizației, consideră că prilejurile 
de a o ține sînt determinate de 
petrecerea unor întîmplări mai 
puțin obișnuite, că este nevoie 
să apară niște fapte deosebite 
care apoi să facă obiectul dez
baterilor colectivului. Altfel, 
după părerea acestor tineri, a- 
dunarea nu și-ar avea rostul, 
n-ar avea ce discuta. Intîmplă- 
rile la care se referă ei au. mai 
toate, un caracter negativ de fe
lul acestora : un tînăr să vină 
la fabrică în stare de ebrietate, 
sau să lipsească multă vreme 
nemotivat de la serviciu, sau să 
producă dereglări serioase în 
procesul de producție etc. Or, 

cum asemenea manifestări sînt 
destul de rare, ba chiar lipsesc 
din comportarea majorității co- 
vîrșitoare a tinerilor, li se pare 
că ținerea adunărilor n-ar avea 
sare și piper. De aceea ei le și 
privesc cu superficialitate. A- 
cestor tineri li se poate răs
punde, și le-am dovedit acest 
lucru, că sînt multe alte pro
bleme care pot să fie dezbătute 
în adunările organizației, că , nu 
trebuie așteptate faptele nega
tive pentru a justifica întruni
rea colectivului. Preocupările 
pentru munca de zi cu zi, pen
tru îndeplinirea planului, a per
fecționării profesionale, a par
ticipării la dezbaterea unor pro
bleme politice, etice, trebuie de 
drept să se înscrie pe ordinea 
de zi.

NICOLAE POPESCU, secreta
rul comitetului comunal Măgura 
al U.T.C. :

La noi, activitatea organizații
lor U.T.C. din cooperativele a- 
gricole de producție părea o 
problemă foarte delicată, rămă
sesem cam indiferenți față de a- 
cest sector, preferind să facem 

acțiuni cu elevii ; la școală, în 
cadru organizat, era mai lesne. 
Nu generalizez, dar cu unii ță
rani cooperatori părea imposibil 
de lucrat, nu reușeam să-i atra
gem la o activitate proprie, nu 
veneau la adunări. S-a ieșit to
tuși din impas.

Am constatat că doreau acti
vități cultural-distractive, orga
nizate mai des, cu caracter mai 
tineresc. Ceea ce organiza din 
cînd în cînd căminul cultural 
era insuficient. Voiau de aseme
nea să se întîlnească, să discute. 
Ce vorbeam eu sau alții cu ei 
pe uliță nu putem spune că re
prezenta cadrul dorit, al unor 
dezbateri profund educative, cu 
participarea generală, deoarece 
rezultau din întîlniri întîmplă- 
toare, nu erau activități orga
nizate. Am început să-i invităm 
la acțiunile organizațiilor U.T.C. 
ale elevilor, la adunări ale lor, 
la acțiuni de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea comunei. 
Am trecut la organizarea săptă
mânală de seri distractive ale 
tineretului, joia, cu sprijinul ca
drelor didactice și al elevilor. 
Prezentam acolo un program 
cultural variat, le comentam și 

unele evenimente politice. Am 
început să vedem cum, o dată 
cu elevii, veneau și din ce în ce 
mai mulți tineri țărani. Apoi 
ne-am pus problema organiză
rii de noi echipe artistice, la 
care să participe și țăranii coo
peratori. S-a înființat o forma
ție corală. Alături de tinerii din 
instituții a fost nevoie și de ță
rani. Au venit. Am ajuns să a- 
vem și o formație de teatru, 
unde numai jumătate din mem
bri sînt cadre didactice, ceilalți 
vin dintre tinerii de la C.A.P. 
In sfîrșit, abia după toate aceste 
acțiuni concrete și altele, am ți
nut și adunarea generală. Acti
vități de organizație existau, 
dar lipsea tocmai una esenți
ală, cu a cărei absență tinerii 
nu s-au putut împăca.

Deci, pînă atunci noi greșisem, 
comitetul comunal, considerînd 
că trebuie început cu convoca
rea Ia o ședință, înainte de a 
convinge prin fapte concrete că 
aceasta este necesară, ca un ca
dru de discuție, de inițiativă, 
pentru ca tinerii cooperatori 
să-și propună acțiuni și activi
tăți proprii.

Fiecare etapă în pregătirea 

și desfășurarea dezbaterilor trebuie 

să exprime sentimentul nostru de autori
CONSTANTIN NICHITA, Fa

brica „Reconstrucția“ Piatra 
Neamț :

In timpul desfășurării adună
rilor generale se petrece, impla
cabil, un fapt: cei care iau cu
vîntul sînt foarte puțini la nu
măr, atmosfera e monotonă, cei 
mai mulți sînt absenți la cele ce 
se întîmplă în prezența lor. 
Oricine va încerca ta explice a- 
ceastă situație anormală, va a- 
junge pînă la urmă să se gîn- 
dească la felul în care se rea- 
Uzează pregătirea adunărilor, să 
constate că ea provine tocmai 
din deficiențele ei. Bineînțeles, 
de fiecare dată, cînd este cazul

să fie ținută o adunare membrii 
biroului întocmesc materialul ce 
va fi prezentat dezbaterii. Apoi 
se face convocatorul în care se 
anunță și tema. Atît se face 
pentru cei mai mulți tineri, doar 
pentru 3—4 uteciști lucrurile nu 
stau așa. Pe ei membrii birou
lui îi consultă despre dorințele 
tinerilor, despre ce să se spună 
în adunare, și în special li se 
cere să ia cuvîntul. Ceea ce și 
fac. Celorlalți nu li se acordă 
același tratament, ei aflînd mai 
în amănunt despre ce va fi 
vorba abia în adunare, atunci 
cînd se desfășoară. întotdeauna 
în materialul' redactat de biroul 
U.T.C. se spune că el a fost ela-

borat pe baza consultării tineri
lor. Or,z tinerii, de fapt, sînt 
cîțiva — acei 3—4 de care am 
pomenit. Ei sînt consultați, tot 
ei vorbesc și în adunare împre
ună cu cei din birou. în rest, 
ceilalți fac act de prezență. La 
sfîrșitul fiecărei adunări mem
brii biroului încep să se plîngă 
că tinerii sînt pasivi, că nuja'J 
cuvîntul, încearcă să convingă 
lumea că nu știu de ce stau lu
crurile așa. Păi, tocmai modul 
în care procedează este cauza 
pe care o caută. Dacă s-ar pre
ocupa de toți uteciștii, așa cum 
o fac doar cu cîțiva, situația

s-ar schimba radical și n-ar mai 
avea motive să se plîngă la 
sfîrșitul adunărilor de greutăți 
pe care și le creează lor și în
tregii organizații.

IOAN ROȘU, comuna Valea 
Ursului, județul Neamț :

Buna desfășurare a adunărilor 
generale depinde și de calita
tea materialelor supuse dezba
terii. Nu pot să nu recunosc că 
adeseori și în multe organiza
ții din comună ele sînt superfi
ciale, neinteresante, generale. 
Din această cauză tinerii care 
participă la discuții sînt puțini 
la număr, iar cuvîntul lor se 
păstrează în tonul materialelor, 
fără o țintă precisă, concretă, 
apropiată lor. O vină o poartă 
și reprezentanții organizațiilor 
care le întocmesc. Pe deasupra, 
materialele nu sînt cunoscute de 
uteciști înainte de adunare, ast
fel îneît ei să vină la dezbatere 
în deplină cunoștință de cauză. 
Am luat hotărîrea ca la întoc
mirea referatelor informărilor 
si celorlalte materiale să parti-

cipe cît mai mulți- tineri, mai a- 
les din cei ce nu fac parte din 

comitetele 
dă un plus 

redactării 
vor pre-

birourile și 
U. T. C. Aceasta 
de competență 
materialelor, care 
zenta realitatea mai complet 
și mai adevărat decît am făcu- 
t-o pînă acum. Modalitatea res
pectivă mai oferă un cîștig în 
afară de cel al unei mai intense, 
mai active participări la cuvînt 
în adunare. Ea poate fi un bun 
mijloc de mobilizare a tinerilor. 
Am putea depăși simpla mobili
zare a prezenței fizice la adu
nări, 
teren 
tare, 
nunt 
vorbi
analiza și dezbate propriile lor 
aprecieri și concluzii în legătură 
cu activitatea pe care ău depu
s-o. întocmirea colectivă a ma-

asigurînd discuțiilor un 
mai potrivit de manifes- 

tinerii cunoscînd în amă- 
nu doar despre ce se va 
în adunare, dar că își vor

terialelor duce la întărirea spi
ritului colectiv de muncă, lăr
gește participarea democratică 
a uteeiștilor la conducerea or
ganizației lor. Ceea ce, de fapt,

și trebuie să exprime adunarea 
generală.

ȘTEFAN ȘTEFU, Unitatea 
de exploatare^ și industrializa
rea lemnului „Nehoiul“-Buzău :

La noi, nu trebuie să se facă 
„mobilizări“ insistente pentru 
desfășurarea adunării. E în fi
rea lucrurilor, a devenit o ne
cesitate, pentru că în acest ca
dru uteciștii știu că se va dis
cuta interesant, că vin invitați 
din partea conducerii, din sec
ții, că pot ridica orice problemă 
care privește munca, pregătirea 
lor pentru viață, educația poli
tică, perfecționarea profesională, 
cultura, sportul eic. Intr-un 
timp erau și la noi greutăți. Dar 
n-am admis să desfășurăm nici 
o adunare fiind prezenți numai 
„majoritatea simplă“ a membri
lor. Dimpotrivă, am amînat ți
nerea acelor adunări și am dis
cutat în fața comitetului U.T.C. 
cu fiecare din absenți despre 
motivele lipsei, despre ce aș
teaptă de la adunare și de ’a 
activitatea de organizație. Așa

i-am și tras la răspundere pe 
unii tineri indisciplinați, dar am 
folosit și metode de convingere 
atentă, am făcut muncă de edu
cație și ne-am îmbogățit și noi 
felul de a vedea buna organi
zare a unei adunări genera le. 
aflînd multe opinii și sugestii 
bune. Am făcut un obicei din a 
întreba zchiar în adunare tine
rii : Ce propui ? Ce faci ? Cum 
vezi rezolvarea problemelor ?

ELISABETA BAICANESCU, 
comuna Agapia, județul Neamț:

Pentru noi a fost mult timp 
o greutate de nedepășit ținerea 
ritmică a adunărilor generale în 
organizațiile U.T.C. din C.A.P. 
Aceasta, mai ales, în timpul 
oampaniilor agricole cînd, se 
știe, toți cooperatorii, deci și ti
nerii, sînt pe cîmp. Anul trecut, 
însă, am găsit o soluție potrivită, 
credem. împreună cu comitetele 
U.T.C. din C.A.P. am optat pen
tru desfășurarea adunărilor 
chiar la locul de muncă al ti
nerilor, acolo, pe cîmp. La în
ceput au existat rețineri, obiec

ții, s-au făcut auzite păreri că' 
adunările nu vor fi prea reu
șite, vor fi formale. Chiar și 
noi, autorii acestei inițiative, 
înccyusem să avem îndoieli. 
Pînă la urmă ne-am hotărît cel 
puțin să încercăm, să vedem 
practic cum vor sta lucrurile. 
Și trebuie să spun că n-au mers 
deloc prost, că au infirmat orice 
îndoială cu privire la posibilita
tea bunei lor desfășurări pe 
cimp. Din acest punct de vedere 
locul n-a avut o influență ne
gativă asupra lucrărilor adună
rilor respective. Ba, dimpotrivă, 
i-a stimulat pe țineri care au 
discutat pe viu problemele care 
îi preocupau — acelea ale cam
paniei în oare se aflau angajați 
cu toții. La urma urmei, nu lo
cul unde ții adunarea contează, 
ci să o poți desfășura și încă 
cu bune rezultate. Acum sîntem 
convinși că am făcut bine. De 
altfel, și în continuare vom pro
ceda la fel. Locul de muncă 
este cel mai potrivit pentru a 
stimula interesul tinerilor, sen
timentul lor de autori.

Primul pas către adunarea următoare: 

ce hotărim acum și cit împlinim 

din promisiunile făcute
DUMITRU CIOLAC, între

prinderea „Comuna din Paris“ 
Piatra Neamț :

în privința ținerii adunărilor, 
avem și noi restanțe datorită 
absențelor, faptului că tinerii nu 
răspund apelurilor ce le sînt a- 
dresate în acest sens. Sigur că 
nu poți fi de acord cu o aseme
nea atitudine, dar cunoscînd 
mai bine viața organizației o 
poți înțelege. Este o realitate 
indiscutabilă că în fața unor 
uteciști adunările nu se bucură 
totdeauna de bune aprecieri, 
n-au prestigiul cuvenit. Dar *i- 
nerii nu lipsesc întotdeauna. In 
adunări tinerii au discutat 
multe probleme ale muncii lor, 
ale activității organizației, au 
venit cu diferite propuneri. Li 
s-au făcut multe promisiuni, că 
se va da curs solicitării lor. că 
se va încerca totul pentru solu
ționarea problemelor. Nu s-a în- 
tîmplat însă nimic din toate a- 
cestea. De fiecare dată, totul se 
lua de la început de parcă ni
mic nu s-ar fi petrecut înainte. 

S-au tărăgănat o serie de lu
cruri ceea ce a dus la discredi
tarea adunărilor în ochii uteciș- 
tilor. Discuțiile au apărut inu
tile, problemele au rămas pe 
mai departe în suspensie. Iată 
de ce nu vin tinerii la adunări, 
de unde izvorăște dezinteresul 
față de ele. Li se vorbește mult 
dar de trecut la treabă nu se 
trece.

CONSTANTIN CHIUARIU, în
treprinderea „Comuna din Pa
ris" Piatra Neamț :

în adunări se discută, se aduc 
critici modului în care este re
zolvată o problemă sau alta. 
Adeseori sîntem nevoiți să re
luăm discuțiile pe aceeași temă, 
să criticăm ceea ce am mai cri
ticat odată. Pentru că nu întot
deauna activitatea de după adu
nare răspunde în practică cerin
țelor dezbătute. Multe lucruri 
depind, în această direcție, de 
felul în care s-a desfășurat a- 
dunarea, de ceea ce s-a finalizat 
prin ea. în activitatea noastră 

curentă sînt ezitări, căutări, 
oare întîrzie apariția soluțiilor 
așteptate de tineri. După păre
rea mea, această situație pleacă 
de la faptul că în adunări, în a- 
fară de hotărîrea verbală de 
a acționa în sensul dorit de 
membrii organizației, nu este 
făcut și un plan de măsuri co
respunzător, nu se iau hotărîri 
concrete de a pune în aplicare 
cele stabilite. N-am văzut o adu
nare care să se termine așa. Se 
reafirmă principiile de acțiune 
cunoscute și atît. Iar cînd e să 
înceapă efectiv munca, ne dăm 
seama că numai asta nu este de 
ajuns,, că mai este necesar ceva. 
Exact măsurile la care mă re
fer. Și pînă să le găsim, pînă 
să le aducem Ia cunoștința tu
turor, pînă să-i mobilizăm pe 
tineri, Vremea trece și vine 
scadența următoarei adunări. 
Vrînd-nevrînd trebuie raportate 
rămînerile în urmă, neîmplini- 
rile. Intr-un cuvînt, că n-am fă
cut ceea ce cu toții dorisem. 
Ar trebui să ne decidem, în sfîr

șit, să curmăm această stare de 
fapt legînd organic discuțiile 
din adunare de activitatea care 
urmează. Iar prima legătură o 
formează măsurile practice de 
acțiune ale organizației pentru 
perioada dintre două adunări.

VALERIU MINZALA, secre
tarul comitetului comunal Să- 
rulești al U.T.C. :

Frecvența lunară a adunări
lor, ca și rostul lor educativ în 
viața uteeiștilor, devin realități 
și în măsura în care își fac da
toria membrii comitetului co
munal care lucrează în colecti
vele respective. Dar dacă în ceea 
ce mă privește, la centrul de 
comună acest rol se vede, la or
ganizațiile din cele șase sate 
aparținătoare el a lipsit.Viața de 
organizație s-a desfășurat nor
mal doar în școli. Abia mai re
cent, în perioada adunărilor de 
dare de seamă și alegeri au in
tervenit schimbări pe care ne 
străduim să le menținem și să le 
sprijinim, în sensul creării per
manente a cadrului normal de 
activitate, prin înfăptuirea acțiu
nilor înscrise în programul de 
activități, prin desfășurarea a- 
dunărilor generale, a învățămîn- 
tului politico-ideologic. Aș vrea 
să remarc însă că pentru aceasta 
simțim nevoia întăririi controlu
lui și a îndrumării practice, 

concrete, din partea activiștilor 
comitetului județean U.T.C., mai 
ales în aceste organizații de la 
nivelul satelor aparținătoare. 
S-ar veni, astfel, mai mult în 
sprijinul eforturilor secretarului 
U.T.C. comunal, care lucrînd el 
însuși în producție, acoperă cu 
greu, adesea, cerințele de în
drumare operativă, concretă, la 
fața locului, ale unui număr 
mare de organizații răspîndite 
pe un teritoriu foarte larg. Pen
tru ca fiecare colectiv de uteciști 
să-și ducă normal activitatea, 
ținînd adunările, eforturile se
cretarului comunal U.T.C. și ale 
comitetului județean trebuie să 
se îmbine, să se concentreze in 
a determina întregul comitet 
comunal, pe fiecare membru în 
organizația lui, să lucreze cu 
răspundere. înțeleg prin aceasta 
ca activistul, cu întreaga sa ex
periență de muncă să aducă im
boldul trecerii la treabă, cum 
se spune, să dea prin sfaturile 
și ajutorul său, mai ales, poziții 
căutărilor noastre, să ne spri
jine pentru a birui ezitările. Nu 
mă aștept să vină cineva să-mi 
scrie pe hîrtie un plan de mun
că sau niște măsuri frumoase 
dar mă aștept să simt alături 
umărul cuiva . care îmi poate 
sugera la nevoie căile prin care 
să transformăm în realitate tot 
ceea ce ne-am propus.

...adunarea generală trebuie minuțios pregătită dinainte. Procesul 
acestei pregătiri presupune o largă consultare a tinerilor, o valo
rificare atentă a ideilor și propunerilor lor, astfel incit desfășurarea 
propriu-zisă a lucrărilor adunării să fie rodul gîndirii întregului 

colectiv, să poată susține că are un singur autor: organizația. 
Deplina cunoaștere a problemelor ce vor fi abordate, antrenarea 
uteeiștilor atît la semnalarea propriilor neajunsuri cit și la rezol

varea lor sînt elementele care asigură succesul dezbaterilor

I
I
I
I
I

Pagină realizată de MIRCEA TACCIU, TRAIAN GINJU și ION TRONAC

Dificultățile organizatorice 
legate de adunarea generală 
sînt deci anunțate, dacă ne 
gindim bine, din timpul lu
nilor anterioare, de caracte
rul întîmplător în care se țin 
celelalte adunări. Lipsa de 
ritmicitate, absența unui cli
mat combativ permanent, 
disoluția treptată a cadrului 
care să deprindă tinerii cu 
exercitarea unei datorii sta
tutare, aceea de a-și spune 
cuvîntul, de a critica și de 
a-și face o autoanaliză sin
ceră, conduc pas cu pas și 
la accidentele amintite de u- 
nii dintre participanții la dis
cuția noastră.

Și, pentru că am amintit 
de dezbaterile adunării gene
rale, iată o a doua categorie 
de obiecții reieșite din dis
cuțiile publicate astăzi, tra
tarea — mai degrabă în 
treacăt în anumite cazuri

blematicii pusă în discuția a- 
dunării generale, ci să trecem 
în mod constructiv și con
secvent Ia analiza faptelor, la 
urmărirea propriilor hotărîri.

O a treia categorie de obi
ecții relevate de cei înscriși

feră atît de generos adunările 
generale, reprezentanții ute- 
ciștilor trebuie să-și facă mai 
eficientă prezența în organis
mele economice și sociale din 
care fac parte ca și în mijlo
cul tinerilor, de altfel — iată

Calitatea adunării reflectă calitatea întregii activități
— a problemelor 
re profesionale și 
ale tinerilor. Nu 
precum se vede din 
înscrieri la cuvînt, destul să 
semnalăm caracterul formal 
sau lipsa de finalitate a pro-

majo- 
sociale 

este, 
cite va

astăzi la cuvînt decurge di
rect din ceea ce am afirmat 
acum. Căci în depășirea ne
ajunsurilor amintite, tratarea 
responsabilă a cerințelor re
ale ale tinerilor pe terenul 
de manifestare pe care îl o-

printre altele, încă o soluție 
care i-ar apropia pe tineri de 
formele prin care organizația 
nu numai că Ii se adresează, 
dar își propune să-i influen
țeze, adunarea generală fiind 
numai una dintre modalitățile

educative principale la care 
ne referim.

Respectarea ritmicității, 
tratarea aprofundată a pro-' 
blemelor majore, prezența 
activă a reprezentanților săi, 
sînt numai trei căi care, co- 
borînd în viața organizației, 
consolidează înseși instru
mentele intervenției acesteia, 
structurîndu-Ie sensul pozi
tiv. Acest lucru devine po
sibil prin schimbarea calității 
muncii organizației din chiar 
ziua și zilele următoare. Este 
adevărul pe care l-au sub
liniat cu insistență toți par
ticipanții Ia ancheta noastră.

i
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350 de ani de ia nașterea lui Molière

Anul acesta marchează trei 
veacuri și jumătate de cind s-a 
născut fiul unui tapițer din Pa
ris care avea să devină cel mai 
mare comediograf al popoarelor 
moderne și poate al lumii în
tregi. Este Jean Baptiste Poque- 
lin cunoscut sub numele de Mo
lière, personalitate genială care 
nu s-a bucurat de o viață prea 
lungă (1622—1673) dar pe care 
a umplut-o de realizări epocale, 
îmi permit aici analogia cu o 
altă cunoscută și strălucită fi
gură de mai tirziu, analogie care 
ne relevă ciudata coincidență ce 
unește marile spirite înrudite în 
unghiul aceluiași destin. A trăit 
exact același număr de ani ca și 
Balzac, cincizeci și unu. A murit 
tot de o moarte subită, neaștep
tată și tot prăbușit eroic în mij
locul activității, sub presiunea a- 
celeiași munci istovitoare de 
creație. A făurit și el cu anti
cipație o „comedie umană“ în 
care societatea timpului său ne 
apare sub lumina necruțătoare 
a ascuțișului critic. Ca și numele 
de Balzac, cel de Molière nu 
trezește reprezentarea unui om. 
ci a unui cosmos, a unei lumi 
pline pină la refuz de prototi
puri umane.

Personajele comediilor. ase
menea autorului lor, depășesc 
sfera Identității individuale și 
își insușesc statutul noțiunilor 
generale cu care ne orientăm 
exemplar in ordinea umană. Ele 
se anunță nu ca oameni particu
larizați ci ca entități, ca exis
tențe absolute, cum ar fi viciile 
și virtuțile. Harpagon sau Tar
tuffe nu au păcatul avariției sau 
respectiv al ipocriziei ci sînt în
săși avariția și însăși ipocrizia. 
A face ca, de secole întregi să 
se întrebuințeze, prin autono- 
masă, un nume creat de scriitor 
in loc de o noțiune generală Ia 
gradul ei suprem, constituie cea 
mai mare victorie pe care și-o 
poate dori orice alt scriitor. în
seamnă- că el se poate substitui 
cu însăși forța creatoare a na
turii, însă fără risipa ei. adu- 
nînd toate datele răzlețe de ace
lași fel într-un singur simbot 
concentrat, așa cum vaporii îm- 
prăștlați invizibil în atmosferă 
se adună cu toate elementele lor, 
în imaginea văzută, palpabilă, a 
apei Poetul desființează distinc
ția dintre noțiunea abstractă și 
exemplul concret, aducîndu-le pe 
amîndouă la coincidență în una 
și aceea'i întruchipare vie. dar 
cu valoare de idee atotcuprinză
toare. El concurează aci — ca o 
altă forță creatoare — însuși mo
dul paralel de creație al naturii.

Vrem adică să spunem că Mo
lière. în expresiile culminante 
ale artei sale, nu este un simplu 
reproducător al produselor na
turale. ci un creator de modele, 
care nicăieri în natură nu pot fi 
aflate Ia același grad de exten
siune șt intensitate. Un Harpa
gon nu se întîlnește efectiv în 
realitate. Oricîți zgîrciți am cu
noaște în viată nici unul n-ar a- 
junge pînă la o atare stare de 
paroxism încît să se bănuiască 
și pe el însuși că și-a alienat un 
obiect, ca în vestita scenă cu 
furtul casetei din Avarul. Evi

dent că aceasta nu este o scenă 
reală sau măcar posibilă aevea, 
fiindcă aci nu mai acționează un 
avar sau altul, așa cum îi în
tâlnim noi consecutiv in natură, 
ci avariția însăși pe care nu o 
vedem, fiindcă este o noțiune ge
nerală și abstractă ; cel mult îi 
recunoaștem unele reflexe, ma
terializate în anumiți oameni. Or, 
Molière prin aceasta este mare 
și întrece natura, propunindu-i el 
modelele, prin faptul că ne face 
să vedem zgircenia, și anume în 
volumul ei integral de idee, așa 
cum nu se manifestă ea la nici 
un individ. Și totuși nu o per
cepem cu titlu de personificare 
alegorică, ci ca personaj viu, mai 
viu decît oricare altul pe care îl 
putem cunoaște în natură. A- 
ceasta fiindcă și clocotul imens 
al pasiunii sale, adică al apari
ției în cuprinsul ei integral, con
ține un mai mare potențial de

ranță uimitoare, de acidul tare 
al satirei sale. Femeile cu situa
ții privilegiate nu sint nici ele 
cruțate : Molière ne introduce 
ferm în golul lor sufletesc, fă- 
cindu-ne să distingem afectarea 
fie a modei „savante“, fie a celei 
„prețioase“. Iarăși numai Balzac 
va fi singurul care îl va egala 
in acest temerar efort de ex
ploatare a unei lumi moralmente 
deficientă. Numai oamenii din 
popor vor fi singurii inteligent), 
onești, integri, capabili a se de
vota pentru altul.

Personalitate complexă, nimeni 
nu știe să rîdă mai intens decît 
Molière și, în același timp, ni
meni nu este mai nefericit de 
faptul că trebuie să rîdă. In fe
lul acesta, comicul adine al po
etului se întîlnește în zona stră
fundurilor sale cu tragicul. Co
micul lui Molière nu se revarsă 
numai în cascade sonore, ci se 
și înfundă în gînd, în profunzi
mea gîndului, de unde hohotele 
sale se aud înăbușit cu rezonanța 
plînsului. Se știe că extremele 
totdeauna se ating. Or, comicul

CREATORUL 
UNUI COSMOS 

DE PROTOTIPURI 
UMANE
de EDGARD PAPU

realitate decît tot ceea ce înre
gistrăm noi ca efectiv existent.

Pe lingă această pătrundere în 
intensitatea unui fenomen, Mo
lière a rămas ilustru și printr-o 
uriașă îmbrățișare în extensiune. 
Cele 33 de comedii ale sale în
sumează o întreagă lume, dise
cată atent cu neegalata lui ca
usticitate. Satira sa puternică se 
aplică la clase sociale, la rela
ții de familie. Ia categorii de 
vîrstă, de sex. de profesiune, de 
modă. Stupiditatea, îngîmfarea și 
abuzul nobiliar sau parvenitis
mul și simțul de acaparare bur
ghez își află un interpret ma
gistral în Molière. Imoralitatea 
relațiilor de familie la ambele 
clase, lipsa de coeziune. prin 
care fiecare membru al ei se 
află în luptă cu celălalt, urmă
rind aproape orb numai nronriul 
interes egoist își Capătă iarăși O 
trasare definitivă în opera sa. 
Aooi ne planul profesiunilor sau 
numai al simplelor preocupări 
vide și veleitare, șarlatania me
dicilor, îngustimea stupidă a ju
riștilor. pedantismul pseudo-filo- 
zofilor, vanitatea umflată a pse- 
udo-poeților. se văd toate contu
rate. cu o precizie și cu o sigu

XQY 2, vino repede, am găsit un restaurant 
nemaipomenit !...

Desen de O. COVACI

lui Molière este extrem, ajungînd 
pînă la ultimul capăt posibil al 
acestei categorii, punct care n-a 
mai fost încă atins de nimeni, 
decît poate numai în mod cu to
tul izolat de Machiavelli în Man
dragora. Epuizînd în intensitate 
toate resursele acestui gen, el 
străbate pînă la confinele lui, 
pînă la vama cu tragicul, care nu 
numai că își deschide propria 
perspectivă, dar își și trimite 
reflexe accentuate în opera sa.

Desigur că dramaturgia uni
versală a mai cunoscut relații 
apropiate între aceste două ca
tegorii opuse, însă în orizontală 
nu în verticală, ca la Molière, ia
răși cu excepția ipotetică a Man
dragorei. în drama romantică, 
bunăoară, tragicul sălășluiește a- 
lături de comic, pe același plan ; 
la Molière e! își are sediul sub 
comic, în verticală. Poetul son
dează pină la cota extremă a re
gistrului ilustrat de geniul său, 
pină cînd dă de alt strat în geo
logia ființei umane, strat pe care 
și-l absoarbe disimulat, adică nu 
ca specialitate declarată a ge
nului. ci ca insinuare difuză dar 
stăruitoare a unui fond grav și 
amar. In realitate. Molière era 
un mare decepționat de epoca pe 
care trebuia s-o trăiască. De a- 
ceea și rîsul său, care ne strînge 
inima, este cel mai adine din cite 
au răsunat vreodată.

— Are unemu ciot pacai...
Desen de ȘT. COCIOABĂ

!— Dacă pictura nu te atrage, de ce nu te apuci de altceva ? 
— Prea tirziu : critica m-a Consacrat.■■

Desen de V. T1MOC

(Urmare din pag. I)
Un univers întreg care se 

concentrează într-o zi a soa
relui și chiar așa, „rupți de 
lume“ oamenii receptează și 
cunosc lumea pe căile lor sen
sibile, de mare înțelepciune 
și înțelegere, distanțele pen
tru ei nu contează, oamenii 
pot să vină și să plece de aici, 
din sat, dar despre fiecare se 
știe esențialul, i se vede în
scris destinul in priviri, se 
știe dacă-i om adevărat sau 
nu, dacă e om drept sau nu... 
Că ei toți, ilvenii, sînt oameni 
drepți, au o vorbă de „bună 
ziua“ măi altfel, ei se salută 
cu „voie' bună“. își urează, la 
venire și plecare „voie bună“...

— Cum, matale ești taman 
de la București ? mă întreabă 
bătrinul la care locuiesc. 11 
cunoști pe Gheorghe a lui... 
și-mi dă un nume din sat.

Nu-l cunosc, și... mărturisesc 
cu jenă.

— Nu se poate, se supără 
bătrinul. E de-aici, din llva, 
și a stat șapte ani la Bucu
rești... Cum de nu-l știi ? Ori 
mata nu ești de pe acolo ?

Încerc să-l conving cit de 
mare-i Capitala, dar bătrinul 
se ține tare, ce contează, par- 
c-ar spune, el n-a ieșit nici
odată din llva, și orice alt loc 
din lume nu poate fi nici mai 
mare nici mai frumos ea al 
lui...

★
Seara, la Căminul cultural 

îi cunosc, în sfîrșit, pe toți 
profesorii comunei. Nu este o 
întîlnire anume, seară de sea
ră aici se adună tinerii, vin 
de la Ivăneasa și Poiana Că
tunelor, sînt repetiții la cor, 
la echipa de teatru, la taraf... 
Și chiar dacă nu sînt activi
tăți anunțate ei tot vin, bi
blioteca este un fel de club al 
lor, al tuturor tinerilor din 
comună...

In toamna aceasta, au venit, 
prin repartiție, șase învăță
tori. Cinci fete și un băiat. Cea 
mai tînără, Cornelia Manta, 
are 20 de ani și este clujean- 
că. Îmi povestește zîmbind 
despre primele ei zile la llva 
Mare. Nu văzuse niciodată a- 
tîția munți de-odată și s-a 
cam. speriat. Apoi, totul a în
ceput să se liniștească ; i-a 
cunoscut pe oameni, pe copiii 
lor și elevii ei, a văzut că are 
mult mai mult să-i învețe de
cît își închipuia...

Toți sînt dornici să-mi po
vestească impresiile despre 
sat, despre primele săptămini 
de meserie...

Marian Teodorescu, Buzău : „Mi-au plăcut de cina 
mă știu seriozitatea, lucrurile mari, chibzuite șt frumoa
se, am fost tot timpul conștient de sensul cuvîntului 
viață. La 19 ani am primit carnetul roșu de membru 
de partid și de atunci mi-am dat seama că rolul șt 
menirea mea pe lume au crescut. Acum sint în armată, 
unde îmi îndeplinesc datoria față de patrie, față de 
popor, față de mine însumi, ca cetățean. Aici am înțeles 
că nu ești responsabil doar față de tine însuți, ci față de 
întreaga societate. Am citit într-una din rubricile tre
cute o scrisoare a lui Cornel Paraschiv, care își afirma 
din nou concepțiile lui în legătură cu căsătoria, canoa
nele lui, revenind cu o propunere mai veche. Cred că 
riposta pe care i-ați dat-o a fost meritată. El se crede 
probabil un romantic, dar romantismul lui este fals, 
rupt de viață. Propunerea lui de a se înființa acele case 
de întîlnire unde tinerii dornici să-și întemeieze o 
căsnicie să se cunoască, mi se pare josnică și împotriva 
principiilor noastre. De unde poți să știi cu ce gînduri 
intră acolo necunoscuții respectivi, cum se poate realiza 
într-un asemenea cadru artificial o cunoaștere temeini
că ? O astfel de idee contravine principiilor educației 
socialiste pe care trebuie să o primească fiecare tînăr. 
Acesta trebuie să-și găsească soția în fabrică, la locul 
de muncă, pe băncile școlii sau facultății, la o casă de 
cultură, la un club, la o seară literară, adică în adevă
ratele lăcașuri ale seriozității, și nu în aceste „case de 
întîlniri", tipice societății capitaliste. Aceasta este pă
rerea mea“.

Anca Armaș, București: 
„Sînt elevă în clasa a X-a 
la un liceu teoretic din 
Capitală. Am 18 ani și 
sînt utecistă. Alte amă
nunte despre mine : sînt 
infirmă; învăț bine și 
scriu poezii. Am scris 
pînă în prezent cinci sute. 
Vă trimit cîteva. Care e 
părerea dv.?“

O părere bună, dovadă 
că am ales una pentru 
publicare.

Proces

Domnilor jurați, 
luați loc, vă rog, 
căci astăzi vom judeca 
crima unei deziluzii. 
Apărarea și acuzarea 
vor avea cuvîntul.
Faptele le cunoașteți, 
încă de la început 
vinovata, aici, de față, 
a făptuit crima

cu premeditare. 
In timp ce iubirea 
mă făcuse fericită, 
deziluzia mi-a ucis un

vis 
Curtea de judecată

s-a consultat 
și, găsind dezluzia

vinovată, 
a condamnat-o la moarte. 
Ce bine ar fi dacă 
fiecare din noi 
și-ar condamna deziluziile 
la moarte.

V. Adela, județul Gorj: 
Trimiteți numele întreg și 
adresa și vom încerca să 
vă sprijinim.

G. Angela. județul Co- 
vasna: încercați să uitați 
incidentul. Nu există altă 
soluție.

Carmen Focșa, Bucu
rești : Am recomandat

Și a noastră.

poeziile dv. revistei „Lu
ceafărul“. Sînt bune.

Lupaș loan, Cluj: Mă 
întrebați dacă e bine ca 
un tînăr sau o tînără să le 
destăinuiască părinților 
prima lor dragoste. Da. e 
bine. Desigur, totul de
pinde de relațiile dintre 
cele două părți. Depinde 
cum și-au educat părinții 
copiii și cum și-au educat 
copiii... părinții.

Lia, județul Olt: N-am 
înțeles întrebările dv. 
Una e literatura, alta e 
viața. Nu e bine să le 
amestecăm complet.

Un copil necăjit, jude
țul Cluj ■ „Are dreptul un 
părinte să-și bată copilul ? 
Are părintele obligația 
să-și bată copilul ? Poți să 
schilodești un copil în bă
taie cu argumentul : „ești 
copilul meu și nu dau 
socoteală la nimeni de ce 
fac cu tine 1“ „Este băta
ia ruptă din rai ?“

Bătaia nu poate fi 
ruptă din rai, atîta vreme 
cît existența raiului nu a 
fost verificată, iar un pă
rinte nu are dreptul să-și 
schilodească copilul în 
bătaie. Dacă el și-a pier
dut mințile și crede că 
poate face ce vrea cu co
pilul lui, există legi scrise 
și precise care-1 pun la 
punct. Asta nu înseamnă 
că dumneata, copilul bă
tut, trebuie să-l dai în ju
decată Poți sesiza însă 
Autoritatea tutelară de pe 
lîngă consiliul popular, 
care știe cum să procede
ze în astfel de cazuri.

Viorel Nicolae, Sibiu: 
Ne propuneți să rezervăm 
în cadrul rubricii un colț 
în care să apară adrese 
ale tinerilor care doresc

Încerc să aflu dacă le este 
greu la acest început de drum. 
Mă tem ca întrebările mele, 
uneori prea curioase, să nu-i 
oblige să-mi dea răspunsuri 
formale.

— Greu ? Foarte greu mi-a 
fost. îmi spune Nicolae Pra- 
lea. Nu încrederea copiilor 
este dificil de cîștigat, ci a 
oamenilor maturi. Ei ne ju
decă mai întîi. Eu credeam că 
voi avea mai mult timp liber, 
dar acum descopăr că am un 
program foarte încărcat. Fac 
repetiții cu formația de viori, 
oamenilor de aici le place gro
zav să cînte, avem o echipă 
de teatru și trebuie să alegem 
o piesă pe placul sătenilor... 
Mai și citesc, îmi pregătesc 
lecțiile...

să corespondeze între ei. 
Probabil c-o să facem și 
asta. Ne mai gîndim.

Țuțuianu Gavril, Arad: 
propunerea dv., ca Tele
viziunea să reprogrameze 
și în cursul dimineții unele

seriale, pentru a fi văzute 
și de muncitorii care lu
crează în schimburile doi 
și trei, am înaintat-o unde 
trebuie. Adică conducerii 
Radioteleviziunii.

Prof. Victor Rusu, Tr. Severin : „Din ce în ce mai 
frecvent, auzim în jurul nostru formulări de felul aces
tora : „Este artist în meseria lui", „Dansează cu min
gea“, „A evoluat la bară cu grație de balerină“...

De ce alegem arta drept termeni de comparație cînd 
vrem să ne comunicăm expresiv admirația noastră pen
tru măiestria cu care un strungar descoperă contururi 
nebănuite în inima metalului, pentru valoarea unui 
fotbalist, pentru calitățile fizice excepționale ale unui 
gimnast ? Nu sînt cumva forțate, neavenite, asemenea 
asociații ?

Dintotdeauna, aspirația spre desăvârșire și armonie a 
fost proprie omului. El a încercat să se autodefinească 
în raport cu lumea înconjurătoare, asupra căreia a ac
ționat perpetuu cu brațele, cu inteligența, cu fantezia, 
cu sensibilitatea sa.

sau o foarfecă peste cap ? Voința supremă de a în
vinge, răspundem, iubirea pentru oamenii care așteaptă 
fremătînd răsturnări spectaculoase de scor, aspirația 
fotbalistului de a-și depăși condiția, devenind pentru 
cîteva clipe, de dragul nostru, om — ciută, om — pasă
re... Umanismul acestui mesaj scris cu sudoare de 
fotbaliști pe dreptunghiul verde al gazonului este tran
scris, adesea, cu mijloace ce amintesc de acelea ale artei 
De ce nu vrem să conferim rang de metaforă plastică 
detentei de delfin a centrului atacant care finalizează 
din plonjon, cu capul centrarea înaltă a extremei ?

Cei care i-au văzut vreodată pe Mathews, Garincha 
sau Kopa driblînd se pot întreba, pe hună dreptate, de 
ce dinamica derutantă, plină de fantezie a picioarelor 
lor nu poate fi socotită un dans superb pentru admira
torii traiectoriilor balonului rotund.

Pentru a atinge culmile măiestriei sportive, asemenea 
artistului, un mare fotbalist trebuie să cultive cu perse
verență și pasiune, ani de zile, aptitudinile native. Sute 
de ore de antrenament, mii de lovituri libere a executai 

■celebrul Didi „marele dirijor“ al echipei Braziliei la pa
tru campionate mondiale, pînă a reușit să imprime tra
iectoriei mingii conturul frunzei de stejar. In Suedia a 
fost de-ajuns să nu mai exerseze cîteva săptămini 
pentru a nu-i mai reuși uimitoarea sa „foglia seca". 
Ziariștii italieni l-au supranumit pe fotbalistul argenti
nian Omar Sivori „șahistul“. De ce ? Pentru a-și

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BÂIEȘU

Ingînînd la coarnele plugului un cîntec de dor sau 
cioplind într-un anumit fel un jgheab din trunchiul 
unei sălcii, cuprinzînd seara, în răscruci, fluierul între 
degetele înfiorate de neliniști sau încleștînd cu brațele, 
la trîntă, trupul elastic al vecinului, omul a făcut mereu 
același lucru: și-a afirmat personalitatea. Numai mij
loacele diferă de la un caz la altul. Cîntecul, meseria, 
sportul fiind, deci, unite în esență prin condiția lor 
de zone în care polivalența umană se realizează, aso
ciațiile mai sus enunțate ni se par cu totul firești.

In toate activitățile omului, setea sa nepotolită de 
autodepășire a indicat arta drept numitor comun al 
armoniei, fiecare gest al său fiind' proiectat pe ecranul 
ei sensibil.

In rîndurile de față ne propunem să racordăm ge
neroasa risipă de energie a fotbalistului la volutele artei 
autentice.

Orice mare artist, transfigurînd inspirat realitatea, își 
propune să o restituie emoționant semenilor prin inter
mediul unor imagini artistice sugestive. Căruia dintre 
noi nu-i stăruie răscolitor în amintire vuietul neîntrerupt 
al stadioanelor ridicate în picioare de către 0 execuție 
tehnică magistrală ? Explozia afectivă generată de un 
voie fulgerător nu atinge, desigur, factura elevată, rafi
namentul și subtilitatea mutațiilor intime iscate de lec
tura unui sonet de Petrarca. Ea reprezintă, totuși, o 
trăire intensă, a fost produsă de un semen al nostru, 
cu strunele vii, febrile, ale mușchilor săi zvîcnind armo
nios spre izbîndă. Cît de impresionant, de adine omenesc 
este tabloul mulțimilor captivate de mirajul victoriei o 
pot dovedi, între altele, pînzele celebre ale lui Goya 
sau Picasso, paginile antologice ale lui Hemingway, 
«nari artiști ai lumii fascinați de tumultul coridelor.

Emoții ieftine, primare, se poate replica, care nu au 
nimic comun cu emoțiile estetice.. $i, apoi, mesajul... 
Ce ne poate comunica, în plan simbolic, un stop elegant

„regla tirul", vedeta internațională de 24 de carate, 
înțelege să șuteze ore întregi, acasă, într-un zid îm
părțit în pătrate cu latura de un metru. De la o 
tanță de 11 metri, Omar Sivori „ochește“ acum cu min
gea în orice pătrat vrea.

Poeții își surprind cititorii cu imagini artistice inedite, 
pe care le descoperă cu forța lor asociativă febrilă în 
ore de veghe și trudă. Și Rivera sau Corso, Bobby 
Charlton sau Law, Albert sau Bene, Edu sau Djalma 
Santos pregătesc surprize pentru partidele viitoare în 
cadrul intenselor ore de antrenament.

Că execuțiile tehnice spectaculoase nu sînt niște „flo
ricele gratuite“ o atestă și una dintre mărturiile maes
trului emerit al sportului. Ion Voinescu. făcută după ce 
a traversat, ca reprezentant al fotbalului românesc, 
Brazilia : „lntr-un meci cu o formație locală fără nume, 
la un moment dat, un atacant a zvîțnit după o centrare 
înaltă. A stopat mingea pe vîrful bocancului, a descris 
cu ea (o lipise de gheată! o traiectorie în aer și a 
aruncat-o în plasă. Tribunele delirau. Atacantul recurse
se, însă, la acest procedeu tehnic care a entuziasmat 
pentru a cîștiga cîteva fracțiuni de secundă, ce ar fi 
făcut posibilă intervenția unui apărător adversar“.

In tensiunea marilor dispute, fantezia și inteligența 
fotbaliștilor creează, deci, descoperind superbe imagini 
ale vitalității și rohusteții sufletești. Din păcate, con
fundăm, adesea fotbaliștii cu niște ființe bine dotate 
fizic și doar atît, care aleargă pentru a ne oferi „plă
ceri ieftine, deconectante“.

Sudoarea care le înnobilează tricourile obligă, însă, 
la o amendare hotărîtoare a acestei optici minimaliza
toare, care reduce la dimensiuni caricaturale profilul 
spiritual al artiștilor balonului rotund“.

Un frumos omagiu adus mese. Mulți dintre ei me-
fotbaliștilor. Vă mulțu- rită astfel de cuvinte

tineri, le spun pe nume, ei 
sînt, totuși dascălii satului...

Pe un perete, un panou festiv 
mi-i prezintă pe primii 20 de co
pii care au absolvit, în pri
măvară, clasa a X-a și pe cei' 
12 profesori care i-au învățat... 
Toți sînt foarte tineri, le ur
măresc, în fotografii, zîmbetul 
ușor amuzat, pentru unii este 
prima fotografie de profesor...

Cum se poate trăi aici, în
tr-un sat care pare desprins 
de lume ? — îi întreb iarăși pe 
profesori. Ei mă privesc ne
dumeriți de insistența mea. 
Ne-am acomodat, îmi spun ei, 
și înțeleg că această acomo
dare nu înseamnă deloc re
nunțare la ceva, nu înseamnă 
nici rutină și nici plictiseală... 
A te acomoda presupune înțe-

SIGUR CĂ
E GREU...

Sorin Alexandrescu este de 
mai multă vreme în comună. 
A terminat „Naturalele" la 
Cluj. II întreb dacă nu i-a ve
nit niciodată gîndul să plece 
de aici, fiind clujean s-ar fi 
putut aranja undeva... Mă pri
vește mirat. De ce să plec ? 
— îmi spune, și aici trăiesc oa
meni ca oriunde, și aici sînt 
copii care vor să știe foarte 
multe... Greutăți avem des
tule, povestește el, vrem să fa
cem un laborator bine utilat, 
să cumpărăm strunguri pentru 
orele practice... Treptat, le 
vom realiza pe toate...

Există la fiecare dintre a- 
cești tineri profesori un „noi“ 
deosebit, un plural de inclu
dere ă lor într-o colectivitate, 
într-o lume care i-a asimilat 
și pe care au asimilat-o. Ii 
urmăresc, seara, stind de vor
bă cu sătenii, oamenii își țin 
respectuoși căciula în mină, 
chiar dacă unora, celor foarte

legerea exactă a îndatoririlor 
profesionale și nu numai a ce
lor profesionale. Sigur că este 
greu, îmi spuneau profesorii, 
sigur că viața noastră de zi cu 
zi nu seamănă cu cea a co
legilor noștri de la oraș ; dar 
poate tocmai de aceea este mai 
interesantă, mai inedită. Simți 
că ești folositor oamenilor, ei 
te investesc cu răspunderi de
osebite, așteaptă de la tine 
clarificarea atîtor probleme 
care-i frămîntă, așteaptă să le 
dovedești, prin propria-ți 
viață, că vrei Să-i ajuți, să-i 
cunoști...

Aș numi procesul intim al 
acomodării — integrare so
cială și dacă ar fi să descom
pun în amănunte de viață, 
drumul parcurs spre înțelege
rea profundă, reală a menirii 
de om, de intelectual, aș în
cepe cu vorbele lui Sorin A- 
lexandrescu. tinărul acesta de 
27 de ani pentru care pluralul

de integrare în colectivitatea 
satului a devenit, firesc, des
tinul său, cu perspective și 
vise, cu gînduri care pornesc 
de la oameni spre el și de la 
el spre oameni...

— Poate e nevoie să te res
pecți. înainte de toate, pe 
tine însuți, îmi spune el. Fie
care dintre noi avem obliga
ția să știm de Ce sîntem în 
stare...

Și verificarea lui, a lui și a 
celorlalți tineri profesori din 
comună a început aici, în sa
tul acesta risipit printre 
munți, unde satisfacțiile în 
munca cu oamenii vin mai 
greu dar mai adevărat, pentru 
că aici rămîi în memoria tutu
ror cu mult mai multă pu
tere...

Cum se poate trăi aici ? în
treb din nou și pentru absol
ventul acela din Timișoara și 
pentru alții care și-au pus a- 
semenea probleme. Nimeni 
nu începe să-mi facă teorii și 
demonstrații, nimeni nu mi se 
plînge sau nu mi se laudă, 
viața are cadre obișnuite, nici 
o zi fără problemele ei, nici o 
problemă fără perspectiva ei 
de rezolvare... Există o tărie 
în toate, o tărie de caracter și 
de omenie, de demnitate și de 
sentiment al datoriei. Cum 
ajungi la înțelegerea acestor 
lucruri ? Cum accepți, cu fi
rescul marilor adevăruri ale 
vieții că pretutindeni, în orice 
colț îndepărtat de țară, oa
menii au nevoie de oameni ? 
Că acești tineri intelectuali 
pe care țară îi pregătește, sînt 
așteptați oriunde, cu nerăbdare 
și încredere ? Poate e greu de 
pătruns mecanismul sufletesc 
cu care începe destinul drept, 
înscris demn în istorie, al 
unor asemenea tineri conștienți 
de răspunderile deosebite ale 
generației lor. Poate e greu de 
vorbit despre așa ceva, căci 
cuvintele sînt totdeauna mult 
mai puțin expresive decît în
săși viața. Dar te bucuri că a- 
semenea oameni există. Ase
menea tineri pentru care ma
rile întrebări ale profesiunii, 
ale viitorului și realizării lor 
încep nu înainte de a accepta, 
conștienți și responsabili, o 
realitate, ci abia după, atunci 
cînd sînt puși s-o transforme, 
s-o modeleze. O realitate în 
care ei rămîn ancorați cu pu
tere, cu credința în forța lor 
de a 0 dirija spre mài bine.

Topas la Piatra Arsă din Bucegi
Foto: PAVEL T1NJALĂ

ASIMILAREA 
NOILOR PRODOSE

(Urmare din pag. I)

Orice derogare va constitui 
un semnal de alarmă a cărui 
recepționare va fi urmată fi
resc de căutarea și găsirea 
soluțiilor capabile să condu
că la eliminarea ei astfel în
cît să poată fi asigurate con
dițiile unui ritm alert de 
muncă în deplină concordan
ță cu imperativele pe care 
sîntem chemați să le mate
rializăm.

După cum spuneam la în
ceputul acestor rînduti am 
considerat firesc să-mi opresc 
cu precădere atenția asupra 
modalităților prin care noi, 
organizația U.T.C., integrîn- 
du-ne eforturilor generale 
ne-am propus să intervenim 
în sprijinul rezolvării în bune 
condiții a celor două proble
me extrem de dificile cu care 
se confruntă colectivul nostru 
în acest an. Aceasta nu în
seamnă, bineînțeles, că aria 
de cuprindere a acțiunilor

noastre se rezumă doar la 
cele enunțate. In trimestrul I 
se vor desfășura fazele de 
masă ale concursurilor profe
sionale destinate strungarilor, 
frezorilor și lăcătușilor... pre
cum și competiția intitulată 
sugestiv „tntre metronom și 
protecția muncii“. Pe tot 
parcursul anului magnetofo
nul, gazetele Tineretul și pro
ducția vor constitui instru
mente Utile de lucru în com
baterea indisciplinei, a rebu
turilor, absențelor sau neres- 
pectarea fluxului tehnologic. 
Intenționăm ca anul 1972 să 
fie un an în care spiritul 
combativ, intransigența față 
de deficiențe să se manifeste 
pregnant astfel încît organi
zația noastră să devină o 
școală de educație comunistă 
prin muncă și pentru muncă 
a tinerilor în adevăratul sens 
al cuvîntului, sprijinul nostru £ 
la realizarea sarcinilor de 
plan al uzinei să fie cît mai 
eficient.
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NOI, CEA DE-A 800-A
GENERAȚIE...

Amploarea, dinamismul și 
conținutul procesului contem
poran de dezvoltare a civili
zației reflectă în mod preg
nant penetrația masivă a știin
ței in toate sectoarele vieții 
sociale, mobilitatea extraordi
nară a progresului tehnic. A- 
precierea evoluției științei și 
tehnicii a dobindit, de aceea, 
un rol preponderent în prefi
gurarea dezvoltării economice 
și sociale viitoare, nivelul ge
neral al științei și tehnologiei 
condiționînd, tot mai mult, gra
dul de eficiență și de competi
tivitate al oricărei economii 
moderne.

Pentru j a ilustra ritmul acce
lerat de ' dezvoltare a civiliza
ției contemporane, vom aminti 
că schimbările revoluționare în 
existența umană pe pămînt — 
estimată la 800 de generații — 
s-au produs in timpul celor din 
urmă. Astfel, scrisul a apărut 
acum 70 de generații, tiparul în 
ultimele 6 generații, iar moto
rul electric s-a răspîndit pe 
plan mondial în ultimele două 
generații ; marea majoritate a 
bunurilor de care ne servim a 
fost creată în timpul vieții 
noastre, respectiv în cea de-a 
800-a generație. Vom întregi a- 
oeastă succintă imagine a dina
mismului menționînd că istoria 
a consemnat relativ recent a- 
pariția ciberneticii și a calcula
toarelor electronice, precum și 
pătrunderea cunoașterii umane 
în tainele celor doi poli con
temporani ai infinitului — ato
mul și cosmosul.

Ca urmare, statele se orien
tează din ce în ce mai evident 
spre o politică științifică, eco
nomică și socială planificată pe 
termen lung, in care resursele 
disponibile nu mai reprezintă o 
limită, o ,.restricție“ în luarea 
deciziilor, în numeroase cazuri 
deciziile fiind cele ce conduc la 
crearea resurselor.

In aceste condiții, orice deci
zie cu efecte de durată anga
jează uriașe programe de in
vestiții și reclamă o reprezen
tare concretă a viitorului și, 
implicit, a evoluției științei și 
tehnicii.

CTTEVA PRECIZĂRI 
DESPRE PROGNOZA

Pentru studierea formelor po
sibile de dezvoltare și întreve
derea acelei forme căreia îi 
este asociată probabilitatea cea 
mai mare se apelează la me
tode și tehnici de prognoză, 
care permit raționalizarea și 
creșterea calitativă a procesu
lui de decizie.

Fără a încerca să dăm o de
finiție, vom preciza că progno
za constituie o gindire prospec
tivă, urmărind schițarea ima
ginii viitorului, asociată cu o 
analiză retrospectivă pentru 
consolidarea ipotezelor formu
late. Se realizează, în acest 
mod, o inventariere a varian
telor care rezultă ca tendință 
logică din dinamica realității 
sociale și o ierarhizare a va
riantelor pentru luarea deciziei 
optime în planificare.

Față de planuri, limitate în 
general la perioade de 5 ani — 
un cadru temporal prea îngust 
pentru evaluarea corectă a e- 
fectelor deciziilor — prognozele 
au avantajul că vizează orizon
turi de timp mai îndepărtate, 
desfășurarea fenomenelor și 
proceselor fiind anticipată pe 
perioade de 15—20 de ani și 
chiar mai mult. Planificarea 
modernă își amplifică astfel 
orizontul său tematic și tempo
ral datorită elementelor de stra
tegie furnizate de prognoze.

Trebuie subliniat însă că. 
prognozele nu pot fi asimilate 
planului și nu pot prelua func
țiile acestuia. Tn timp ce planul 
este prin definiție conceptul e- 
conomie al unei acțiuni viitoare 
— deci o măsură cu caracter 
decizional de „formare“ a vii
torului — prognoza aparține 
sistemului informațional. Ea 
poate da opțiunilor de viitor o 
expresie plauzibilă și, pe cit 
posibil, probabilă — respectiv 
reflectă și prefigurează varian
tele viitorului — dar nu repre
zintă o prefigurare fermă a 
dezvoltării.

Necesitatea de a privi cât 
mai departe și cit mai exact în 
viitor a determinat ca activita
tea de prognoză să se dezvolte 
in ultimul deceniu în aproape 
toate țările avansate industrial.

ANUL 2000, 
UN REPER PENTRU 

STUDIILE PROSPECTIVE 
DIN TARA NOASTRĂ

Prognozele constituie și în 
țara noastră un element de 
primă importanță în elaborarea 
planurilor cincinale. După cum 
este cunoscut, numeroasele 
studii și prognoze privind iri
gațiile, îndiguirile, desecările, 
combaterea eroziunii solului și 
dezvoltarea zootehniei, dezvol
tarea producției de utilaje com
plexe, de mașini-unelte, a elec
tronicii și electrotehnicii ș.a. au 
permis fundamentarea mai te
meinică a prevederilor înscrise 
în planul cincinal pe anii 
1971—1975, formînd o bază reală 
pentru orientarea structurii e- 
conomiei și stabilirea priorită
ților.

Activitatea de prognoză a că
pătai un conținut nou prin ho- 
tărirea adoptată de plenara 
C.C. al P.C.R. din 5—6 mai 1971, 
prin care s-a stabilit constitui
rea unei Comisii Centrale de 
partid și de stat pentru elabo
rarea prognozelor de dezvol
tare economică și socială a Ro
mâniei in perioada 1976—1990, 
iar pentru unele sectoare pînă 
in anul 2 000.

Lucrările se desfășoară în- 
tr-un cadru organizat pe an
samblul economiei naționale, 
ca o acțiune de proporții vaste; 
în acest scop, au fost constitui
te comisii de prognoză pe pro
bleme de sinteză, pe ramuri ale 
economiei și industriei și pe ju
dețe.

„La elaborarea prognozelor și 
direcțiilor principale de dezvol- I

tare în perspectivă a patriei — 
preciza tovarășul NICOLAE 
CEAU§ESCU în expunerea la 
adunarea solemnă din Capitală 
consacrată semicentenarului 
P.C.R. — trebuie pornit de la 
legile obiective ale dezvoltării 
sociale, de Ia realitățile concre
te ale țării noastre, precum și 
de la tendințele revoluției teh- 
nico-științifice pe plan mon
dial. Pe această bază se va ela
bora programul dezvoltării în 
următorii 15—20 de ani a Ro
mâniei socialiste. In fapt, aces
ta va fi însuși programul par
tidului, în centrul lui aflîndu-se 
ca obiectiv fundamental pentru 
etapa respectivă realizarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate“.

In concepția de elaborare a 
prognozelor în țara noastră se 
reflectă condițiile favorabile o- 
ferite de economia socialistă. 
Astfel, în sistemul de planifi
care prognozele intervin ca ele
mente strategice la proiectarea 
cadrului general al dezvoltării 
de perspectivă, pornind de la 
opțiunile fundamentale ale stra
tegiei adoptate în procesul con
strucției socialiste. De aseme
nea,. intre prognoză și plan se 
stabilește un mecanism de a- 
daptare reciprocă, specific pla
nificării centralizate.

Așa cum s-a arătat, la ela
borarea prognozelor se va ține 
seama atit de realitățile țării 
noastre, cit și de tendințele re
voluției tehnico-științifice pe 
plan mondial. Legat de acest 
aspect, în cele ce urmează vom 
reda succint unele orientări și 
tendințe în dezvoltarea științei 
și tehnologiei pe plan mondial 
în viitoarele trei decenii, evi
dențiate de lucrările Congresu
lui „Știința și tehnologia anu
lui 2 000“, care a avut loc la 
Paris în anul trecut, congres 
la care a participat și o dele
gație din țara noastră.

Merită subliniat faptul că, 
deși congresul a avut ca temă 
știința și tehnologia anului 
2 000, numeroase probleme exa
minate și concluziile desprinse 
interesează în mod deosebit 
cercetarea științifică și activi
tatea industrială desfășurate în 
prezent sau în viitorul apro
piat. lumea contemporană in- 
telegînd că viitorul condițio
nează prezentul intr-o măsură 
mai mare decît trecutul.

Principala teză exprimată a 
fost aceea că în următorii 30 
de ani se vor valorifica, în spe
cial, concepțiile, principiile și 
cunoștințele existente astăzi în 
domeniul științei și tehnolo
giei. Se estimează că cea mai 
rapidă evoluție o vor cunoaște 
tehnologiile și materialele noi. 
metodele și tehnicile de condu
cere și de optimizare a proce
selor de producție și de creș
tere a productivității muncii, 
bazate pe aplicarea în practică 
a cercetărilor demarate, care 
se găsesc astăzi în diferite faze 

Bineînțeles, teza enunțată nu 
exclude apariția unor noi des
coperiri ; ele însă vor pregăti 
condițiile unor modificări care, 
probabil, vor fi introduse in 
practică în primele decenii ale 
secolului următor.

BAZA 
DE MATERII PRIME

Avînd în vedere sporirea ac
centuată a consumului, asigu
rarea bazei de materii prime și 
materiale necesare industriei 
preocupă specialiștii din mai 
multe domenii.

Se estimează în primul rînd 
o creștere aproape exponen
țială a producției mondiale de 
oțel care, în jurul anului 2 000, 
va depăși 2 miliarde de tone/ 
an. în ceea ce privește disponi
bilitățile în minereu de fier, 
eforturile de prospectare au 
permis evidențierea unor re
zerve suficiente pentru viitoa
rele trei decenii — rezervele 
fiind estimate la 260 de miliar
de de tone, iar resursele po
tențiale la 205 miliarde de 
tone.

în mod spectaculos va crește 
consumul de produse petroliere 
în petrochimie — de la 125 mi
lioane de tone în anul 1970, la
1 500 milioane de tone în anul
2 000, cifră ce reprezintă aproa
pe 70 la sută din tonajul des
tinat actualmente numai in
dustriei energetice. Totodată, 
se apreciază că începînd din 
anul 1985 derivatele petrolului 
vor constitui materia primă 
pentru 95 la sută din produsele 
industriei chimice organice.

Rezervele de petrol pe glob, 
cunoscute și potențiale, sînt e- 
valuate la 500 miliarde de tone. 
La acestea se adaugă gazul 
metan — circa 200 miliarde de 
tone echivalente în petrol, pre
cum și șisturile și nisipurile bi
tuminoase — circa 550 miliarde 
de tone echivalente în petrol, 
care vor fi valorificate înainte 
de anul 1985 cu toate că im
plică mari investiții.

Tendința marcată de depla
sare a consumului de petrol și 
de gaz metan spre industria 
chimică va necesita creșterea 
ponderii altor combustibili pen
tru acoperirea cerințelor indus
triei energetice.

O problemă serioasă o va 
constitui satisfacerea nevoilor

VIITORUL 
DETERMINĂ 
PREZENTUL

Orientări in știință și tehnologie

în următoarele trei decenii
• Existența umană numără circa 800 de gen erații — majoritatea bunurilor de care ne ser

vim a apărut însă în timpul generației noastre • Resursele nu mai limitează progresul — omul 
creează resurse noi conforme cu deciziile sale • Viitorul condiționează prezentul într-o mă
sură mai mare decît trecutul • Omul se va inst ala în cosmos și în mediul subacvatic • Con
secințele dezvoltării informaticii asupra învăță mîntului • Cel puțin o dată în viață ne vom 
schimba profesia.

de cupru și zinc, apreciindu-se 
că — dacă nu se vor găsi noi 
resurse sau materiale înlocui
toare — acestea vor deveni în 
viitor metale rare.

MATERIALE NOI, 
CREATE DE OM

în următoarele decenii, vor 
fi realizate noi materiale me
talice și nemetalice, anticorozi- 
ve șj cu calități mecanice și de 
izolare extrem de ridicate, pro
pice pentru folosire în medii 
puternic agresive și în condiții 
de efort, presiune și tempera
turi foarte înalte.

Total 37,9 97 240 529

1970
în milioane tone/

1980 1990 2000
Mase plastice 28,5 76 200 450
Fibre sintetice 4,6 12 25 55
Cauciuc sintetic 4.8 9 15 24

Menționăm, informativ, că 
spre anul 2000 este posibil un 
consum anual pe locuitor de 
circa 87 kg polimeri, din care 
74 kg mase plastice, 9 kg fibre 
sintetice și 4 kg cauciuc sinte
tic.

Se va intensifica activitatea 
de cercetare științifică îndrep
tată spre lărgirea sferei de uti
lizare a acestor materiale, din
tre aplicațiile previzibile putîn- 
du-se cita : vapoare de tonaj 
sporit din stratificate ; mate
riale pentru înregistrarea, de
pozitarea și retransmiterea in
formației sau imaginii ; pereți, 
tavane și podele din cărămizi 
sau foi ușoare de plastic ; fi
bre sintetice nețesute ; covoare 
sintetice capabile să înlocuias
că iarba ; membrane, filtre și 
schimbători pentru purificarea 
aerului și a apei ș.a.

Apariția unui consum sporit 
de materiale noi va determina 
perfecționarea substanțială a 
procedeelor și tehnologiilor de 
elaborare a lor. Astfel, se pre
figurează realizarea unor com
binări secvențiale pe baze lo
gice a moleculelor, utilizînd 
calculatoarele electronice, pre
cum și a unor reacții de pre- 
orientare a structurii molecule
lor. Se vor dezvolta cataliza e- 
terogenă și omogenă, metodele 
de deparafinare și procedeele 
bazate pe folosirea membrane
lor și difuziei.

Cea mai mare parte a aces
tor materiale va consta din 
oțeluri aliate cu titan, molib
den, niobiu, mangan și zirco
niu ; de asemenea, se consideră 
posibilă introducerea în uzul 
curent a unor aliaje neferoase 
pe bază de aluminiu, titan, ni
chel, cobalt și a unor materiale 
compozite metalice.

Un consens unanim a fost 
exprimat în ceea ce privește 
dezvoltarea noilor materiale ne
metalice. Un rol important îl 
vor juca materialele pe bază 
de sticlă și polimeri armați cu 
fibre de sticlă.

Consumul mondial de poli
meri se estimează a fi de 530 
milioane de tone/an în jurul 
anului 2 000. aproape de 15 ori 
mai mare decît astăzi, reparti
zat după cum urmează :

Corespunzător nevoilor pro
ducției și a noilor perspective 
pe care le creează automatiza
rea, în următorii 30 de ani va 
avea loc un proces de creștere 
continuă a dimensiunilor insta
lațiilor. Se vor realiza combi
nate siderurgice cu producții în 
jur de 20 milioane tone, rafi
nării de peste 10 milioane tone, 
unități de cracare de circa 2 
milioane tone, unități de amo
niac sau de metanol de circa 1 
milion tone. Toate acestea ri
dică importante probleme de 
amplasament, transport, poluare 
etc.

NOI PREOCUPĂRI 
ÎN ENERGETICĂ

în producerea energiei se a- 
preciază că, în general, excep- 
tînd unele țări în curs de dez
voltare, resursele de energie 
hidraulică sînt în linii mari e- 
puizate. De aceea vor trebui 
studiate problemele legate de 
folosirea energiei solare și a în
locuirii energiei din combusti
bili clasici cu cea de origine 
nucleară. Se estimează că în to
talul energiei produse pe glob 
în anul 2000 energia nucleară 
va reprezenta 63 la sută, rezer

vele de uraniu cunoscute fiind 
sufi ciente.

Se consideră că energia vîn- 
tului, a valurilor și energia geo- 
termică nu vor putea fi utiliza
te eficient pînă la sfîrșitul se
colului.

Energeticienii, urbaniștii și 
specialiștii în condiții de viață 
poluare, transport etc. au a- 
juns la concluzia că producerea 
energiei se va concentra în 
centrale mari, care vor putea fi 
dotate cu grupuri de puteri u- 
nitare de 2—3000 MW.

CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ 

ROMÂNEASCĂ ÎN PAS 
CU TENDINȚELE REVO
LUȚIEI TEHNICO-STIIN- 

TIFICE PE PLAN 
MONDIAL

Este semnificativ faptul că 
tendințele evidențiate în cele 
expuse mai sus se regăsesc re
flectate în Programul cercetării 
științifice pe perioada 1971— 
1980, corespunzător cerințelor 
de dezvoltare economică și so
cială a țării noastre. Probleme 
cum sînt : lărgirea bazei de ma
terii prime și valorificarea su
perioară a acestora, elaborarea 
de noi tehnologii, crearea de 
noi produse, materiale și înlo
cuitori etc., sînt înscrise în pro
gram ca direcții principale de 
cercetare. Dîna curs sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al P.C.R., sub îndrumarea Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, au fost elaborate 
în aceste domenii o serie de 
programe prioritare de cerce
tare științifică ale căror obiec
tive vizează : reducerea consu
mului specific de cocs și lărgi
rea bazei de materii prime pen
tru fabricarea cocsului ; gospo
dărirea rațională a energiei ; 
valorificarea superioară a mi
nereurilor de metale neferoase ; 
asigurarea bazei de materii pri
me pentru industria aluminiu
lui ; forajul și exploatarea son
delor de mare adîncime ; elabo
rarea de noi rășini sintetice, 
mase plastice și fibre sintetice 
și altele.

500 KM/H 
CU TRENURI... 

AEROGLISOARE

în domeniul transportului de 
pasageri și de mărfuri se esti
mează o mare dezvoltare a

de dr. ing.
VICTOR CALCAN

șef de sector 
la Consiliul Național 

pentru Știință și Tehnologie

transporturilor feroviare. Prin 
modificări relativ simple ale 
structurilor actuale, viteza tre
nurilor va atinge curînd 300 
km/oră ; în perspectivă, se pre
vede atingerea unei viteze de 
500 km/oră, realizată cu trenuri 
aeroglisoare. In același timp, 
se estimează o evoluție rapidă 
a. avionului cu decolare și ate
rizare verticală sau pe distanță 
scurtă Pentru vehiculele de su
prafață, se va extinde folosirea 
principiului pernei de aer.

In interiorul orașelor se pre
conizează dezvoltarea conside
rabilă a transportului subteran 
și se apreciază necesar ca, încă 
în actualul deceniu, să se treacă 
la elaborarea unor programe de 
amenajare subterană a orașe
lor.

EXISTA MIJLOACE 
PENTRU FRÎNAREA 
POLUĂRII NATURII

în privința poluării mediului 
ambiant există puncte de vede
re unanime asupra unor proble
me de stringentă actualitate.

Pesticidele sînt considerate 
un factor principal de poluare, 
numeroși specialiști estimînd 
că DDT-ul va fi interzis în ur
mătorii 3—4 ani în principalele 
țări dezvoltate ; o poluare gra
vă se anunță a fi determinată 
de nitriții proveniți din îngră- 
șămintele chimice. Se consideră 
necesar ca poluarea să fie com
bătută prin eliminarea substan
țelor care conțin noxe și prin 
introducerea unor sisteme na
turale de îngrășare a solurilor.

De altfel, poluarea solului 
prin mineralizare este socotită 
de mai mare gravitate decît 
poluarea atmosferei. Șoselele, 
platformele industriale, depozi
tele pentru reziduuri minerale 
etc. consumă mari suprafețe, 
ceea ce face ca o parte a scoar
ței terestre să fie mineralizată, 
deci improprie pentru produce
rea de substanțe biologice.

Poluarea apelor interne se 
consideră a fi cea mai gravă, 
îndeosebi datorită substanțelor 
care conțin arsen ,și mercur, 
precum și detergenților cu grad 
redus de biodegradabilitate.

S-a desprins faptul că peri- 
oolul lipsei de apă a fost totuși 
exagerat în unele studii de fu- 
turologie, deoarece există încă 
de pe acum condiții pentru cre
area de rezervoare mari de 
apă, prin folosirea de explozii 
nucleare, precum și prin con
strucția de centrale electronu- 
cleare, capabile să desalinizeze 
apă în cantități suficiente.

Totodată, s-a remarcat o opo
ziție optimistă în ceea ce pri
vește teza agresiunii tehnicii 
împotriva naturii. S-a subli

niat că, la stadiul cunoștințeloi 
actuale, pericolele semnalate u- 
neori privind dezechilibrul în 
relația om-mediu sînt aparente, 
deoarece tehnica poate și tre
buie să creeze mijloacele de a- 
părare a naturii.

Grija pentru conservarea me
diului natural este prezentă și 
in preocupările cercetării știin
țifice din țara noastră, o serie 
de programe prioritare avînd ea 
obiective protecția și valorifica
rea resurselor de apă, preveni
rea și combaterea poluării at
mosferei ș. a.

O „MARINIZARE" 
A ACTIVITĂȚII UMANE

Lucrările congresului au acor
dat o atenție specială probleme
lor pătrunderii omului și a noi
lor tehnologii de lucru în me
diul marin.

Se estimează că începînd cu 
jumătatea actualului deceniu și 
pînă la finele anului 2000, vom 
asista la un amplu proces de 
„marinizare“ a activității uma
ne, care va determina elabora
rea de programe oceanografice 
globale. Se consideră posibil ca 
adîncimea de imersiune la care 
omul va presta activități să 
crească de la 250 m (în prezent) 
la 300 m în 2—3 ani și să ajun
gă la 600 m la finele anului 
1980.

Pătrunderea masivă a omului 
în mediul marin va atrage după 
sine necesitatea creării de ma
teriale noi, capabile să reziste 
la coroziune și presiuni ridica
te, de amestecuri pentru respi
rație, de surse de energie ma
rini zate, precum și a unor in
stalații de automatizare de ma
ximă fiabilitate. „Marinizarea" 
activității umane va avea în 
vedere, în principal, extragerea 
de substanțe minerale utile, ex
ploatarea resurselor biologice, 
folosirea apei de mare prin de
salinizare, intensificarea trans
portului la suprafață și în i- 
mersiune, precum și utilizarea 
fundului submarin și a platfor
melor continentale pentru de
pozite de substanțe și produse.

Pină la sfîrșitul anului 1980, 
peste 30 Ia sută din producția 
mondială de țiței va fi extrasă 
din mare. Forajul costă de 2—3 
ori mai mult decît cel terestru, 
însă prospectarea este de 2—3 
ori mai ieftină iar în perspecti
vă se prevede o diminuare sub
stanțială a costurilor.

Ca principale resurse mine
rale sînt considerate nodulii po- 
limetalici .din Oceanul Pacific, 
zăcămintele de cupru și cobalt 
din Marea Roșie și mineraliza
tele de titan, mangan. zinc etc. 
care se găsesc pe fundul diferi
telor mări.

Pentru exploatarea resurselor 
biologice se estimează dublarea 
pescuitului marin prin automa
tizarea și programarea operații
lor de pevscuit, precum și prin 
creșterea în bazine speciale a 
puietului de diferite specii și 
lansarea lui în mare pentru 
populare și maturizare. In la
gunele de pe litoraluri se vor 
dezvolta culturi eficiente de pe
ște, crustacee și diferite specii 
de moluște, care vor fi hrănite 
artificial. Cultura și industria
lizarea algelor vor deveni pro
babil rentabile în următorii 10 
ani.

Apa de mare desalinizată va 
putea fi utilizată în scopuri po
tabile, industriale și pentru iri
gații. Se apreciază că. pînă la 
sfîrșitul secolului, valorificarea 
apei de mare va intra în uzul 
tehnologiilor curente.

Menționăm că nu se conside
ră ca fiind economică, pînă la 
finele aceleiași perioade, extra
gerea substanțelor minerale u- 
tile dizolvate în apa mării.

Se va intensifica folosirea 
mărilor pentru transportul la 
suprafață și în imersiune, înde
osebi pentru produse de masă, 
minereuri, petrol etc. Se preco
nizează că se vor realiza tancuri 
petroliere submarine de peste 
100 mii tone pentru transportul 
pe sub banchiza polară, precum 
și submarine pentru studii și 
transport de persoane la adîn- 
cimi de 6000—7000 metri și ra
chete submarine pentru adîn- 
cimi mai mari.

Se apreciază ca posibilă con
struirea, în viitor, de autostrăzi 
submarine și dezvoltarea turis
mului submarin.

Fundul submarin și platfor
mele vor fi utilizate pentru am
plasarea unor depozite de sub
stanțe și produse, precum și de 
deșeuri oreate de industrie, în 
vederea creșterii economicității 
depozitării și reducerii efectelor 
de poluare a solului terestru.

In țara noastră preocupările 
legate de resursele marine fac 
obiectul unor programe priori
tare de cercetare științifică, cum 
sînt cercetarea geologică a plat

formei continentale românești a 
Mării Negre și forajul pe ma
re, valorificarea resurselor bio
logice.

EXPLOZIA 
INFORMAȚIONALĂ 

CONTINUĂ

Se consideră că viitorul rezer
vă un loc deosebit dezvoltării 
informaticii. Deși acest dome
niu va avea o evoluție a cărei 
previziune se poate face cu un 
grad redus de certitudine, se 
estimează totuși unele modifi
cări în ceea ce privește partea 
electronică a calculatoarelor a- 
nului 2000, bazate pe folosirea 
unor fenomene electromagnetice 
care vor duce la o și mai mare 
compactare a componentelor e- 
lectronice. Efortul principal va 
fi dirijat spre realizarea unor 
calculatoare a căror utilizare va 
fi posibilă într-un limbaj foarte 
apropiat de cel natural sau cu 
grupul de termeni folosiți cu
rent în activitatea tehnică sau 
economică.

Un rol important îl vor avea 
transmisiile de date, interconec
tarea între calculatoare, precum 
și utilizarea in proporție de 
masă a unor terminale care să 
permită accesul la calculatoare 
de la cele mai variate tipuri 
de locuri de muncă (întreprin
deri, birouri, magazine, institu
ții etc.).

Se estimează că impactul cu 
informatica va determina cele 
mai mari schimbări in învăță- 
mint. Va apare o integrare a 
sistemelor de calcul în procese
le de învățare, iar materialele 
didactice convenționale se vor 
modifica in sensul de a fi mai 
ușor accesibile studenților, prin 
intermediul unor terminale le
gate cu calculatoarele electro
nice.

Impactul între informatică și 
activitatea economică va fi con
diționat dc metodele de condu
cere folosite. Informatica va 
constitui mijlocul principal de 
control șl conducere a între
prinderilor în economia anului 
2000 și, în consecință, va depin
de în mare măsură de structu
ra și modul de organizare a a- 
cestora.

în domeniul telecomunicații
lor se apreciază că telefonul va 
continua să fie și in viitor 
principalul element de legătură 
între persoane. Sistemele de 
radio și de televiziune vor 
cunoaște o dezvoltare conti
nuă, sfera lor de utilizare 
incluzînd și procesul de instru- 
ire-educare. O parte importantă 
a rețelei de teletransmisie va 
efectua transmisia de date (eco
nomice, sociale, științifice, teh
nice etc.), destinate prelucrării 
de către calculatoare interco
nectate.

Lucrările congresului au ac
centuat importanța deosebită a 
prognozelor și necesitatea de a 
avea, în cît mai multe variante, 
previziuni asupra dezvoltărilor 
viitoare, pentru a putea dirija 
eficient activitățile social-econo- 
mice. Totodată, s-a degajat în 
mod pregnant teza că prognoza 
în economie, știință și tehnică 
trebuie să fie opera oamenilor 
de știință, a cercetătorilor, in
ginerilor și managerilor însărci
nați cu conducerea unor activi
tăți concrete în economie și cer
cetare, ajutați de specialiști în 
utilizarea tehnicilor de progno
ză In același timp, s-a remarcat 
că metodele de prognoză de 
care dispunem în prezent nu 
pot fi considerate pe deplin sa
tisfăcătoare. ceea ce face ne
cesară desfășurarea unei acti
vități susținute de perfecționare 
a lor.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
Șl CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ — 
O VERITABILĂ 

INDUSTRIE 
A CUNOAȘTERII

Deși nu a fost inclus distinct 
în programul congresului, tn nu
meroase lucrări s-au făcut re
feriri cu semnificații majore 
legate de procesul de învăță- 
mînt Mulți specialiști consideră 
învățămîntul ca făctnd parte e- 
fectivă din producția materială 
a societății („industria cea mai 
importantă“), dar în același timp 
s-a subliniat că este ramura cea 
mai rămasă în urmă sub aspec
tul modernizării tehnice. Se es
timează că noile descoperiri în 
știință și tehnologie vor impune 
ca învățămîntul să-și modifice 
structurile tradiționale.

După cum este cunoscut, 
funcția învățămîntului modern 
constă nu numai în transmite
rea de cunoștințe, ci mai ales 
in pregătirea tineretului pentru 
adaptarea lui permanentă la o 
societate în continuă transfor
mare.

Revoluția științifică și tehnică 
contemporană produce dese 
modificări ale proceselor de 
producție, care reclamă o for
mare profesională continuă. 
După unele cercetări recente, 
ritmul de creștere economică 
atins azi de țările dezvoltate 
implică cel puțin o schimbare 
a ocupației în timpul vieții ac
tive, iar tehnologia viitorului 
va determina frecvente schim
bări ale specialității.

Aotivitatea de cercetare-dez- 
voltare și învățămîntul, factori 
primordiali ai dezvoltării eco
nomice și sociale, se afirmă ast
fel ca elemente componente ale 
unei noi industrii, definită ca 
„industria cunoașterii“.

In acest cadru de dinamism 
continuu al viitorului, perspec
tivele științei și tehnologiei con
stituie puncte de reper pentru 
orientarea profesională a tine
retului, care trebuie înarmat 
încă de azi cu realitățile posi
bile și probabile ale zilei de 
mîine, în care va trăi.
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SECURITĂȚII Șl COOPERĂRII
Conferința asupra

Vietnamului

?• Declarația reuniunii consultative a reprezen
tanților opiniei publice din 27 de țări europene

BRUXELLES 14 (Agerpres). 
—- După cum s-a mai anunțat, 
în capitala belgiană s-a desfă
șurat, timp de trei zile, o re
uniune consultativă a reprezen
tanților opiniei publice din 27 
de țări europene, consacrată 
securității și cooperării pe con
tinent. La sfîrșitul lucrărilor a 
fost adoptată o declarație în 
care se arată că „reprezentanții 
unor curente sociale și politice, 
ai unor organizații, ca și diver
se personalități de convingeri 
politice, ideologice și religioase 
diferite din 27 de țări ale Euro
pei au decis ținerea la Bruxelles, 
între 2 și 5 iunie 1972, a unei a- 
dunări a reprezentanților opi
niei publice pentru securitate 
și cooperare europeană“.

Subliniind că „începe să se 
realizeze speranța într-un pro
ces de destindere reală pe conti
nentul nostru, iar relațiile de 
pace, bună vecinătate și coexis
tență pașnică între state, fără 
deosebire de sistemele sociale și 
politice, pot fi stabilite definitiv 
în Europa“, declarația relevă : 
„Guverne și oameni de stat din 
Europa caută soluția acestor 
probleme pe calea pregătirii gi 
convocării unei conferințe a sta
telor asupra securității și coo
perării europene. Salutăm aceas
tă inițiativă importantă. Ne pro
nunțăm pentru ca această con
ferință să aibă loc cît mai cu- 
rînd posibil, pe baza respectării, 
de către toate statele, a inde
pendenței, suveranității, egalită
ții tuturor țărilor, a neameste
cului în treburile interne, a !n- 
tegrității teritoriale și a dreo- 
tului popoarelor de a dispure 
de ele însele“.

Adunarea noastră, se arata 
mai departe în declarație, ar pu
tea căuta mijloacele de_ realiza
re a securității și păcii în Euro
pa studia modalitatea cooperă
rii în toate domeniile — politic, 
economic, științific și cultural — 
bazîndu-se pe autoritatea mor’i- 
lă a opiniei publice. Adunarea 
noastră va permite, rașpectînd 
întrutotul convingerile fiecă
ruia, confruntarea unor puncte 
de vedere, căutarea soluțiilor 
practice, acceptabile pentru toți,

asupra problemelor în suspen
sie. Adunarea noastră trebuie să 
se înscrie într-o vastă mișcare 
a opiniei publice, cu scopul creă
rii unui climat de încredere, în
țelegere și colaborare recipro
că; și, aceasta într-un cadru de
mocratic, pe baza respectării 
drepturilor fundamentale. Nu se 
poate spera în succesul efortu
rilor întreprinse de guverne pe 
calea reglementării pașnice a 
problemei europene, fără o re
înnoire a încrederii. Firește, mai 
rămîn obstacole .de învins. Opi
nia publică și conducătorii po
litici sînt chemați să acționeze 
în propria lor sferă de compe
tență și responsabilitate căci 
securitatea și cooperarea nu se 
instaurează decît prin conver
gența eforturilor tuturor.

Caracterul cu totul nou 
adunării noastre 
trebuie să fie 
de deschiderea , ..
tă și permanentă, pe picior 
de egalitate, pentru toate forțe
le sociale și politice care se 
pronunță în favoarea destinde
rii și cooperării în Europa. Ne 
adresăm tuturor acestor forțe, 
fie că sînt sau nu Ia putere, să 
vină să lucreze împreună la de
finirea programului, la. stabili
rea procedurii și la desfășurarea 
adunării din iunie 1972. „Ne a- 
dresăm bărbaților, femeilor, ti
nerilor, tuturor celor care apar
țin de partide politice, _ organi
zațiilor sindicale și sociale, bi
sericilor, membrilor parlamen
telor. cercurilor economice, sa- 
vanților, ca și reprezentanților 
lumii culturii, ziariștilor, în.sfîr- 
șit tuturor celor care vor să ac
ționeze pentru un viitor mai bun 
și pașnic al Europei, pentru o 
Europă a păcii, în securitate și 
cooperare“.

al 
din iunie 
determinat 

ei, comple-

Declarațiile 
reprezentanților 

delegațiilor G.R.P. 
și R.D. Vietnam

PARIS 14 (Agerpres). — Re
prezentanții delegațiilor Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud și Republicii Demo
crate Vietnam la Conferința 
cvadripartită în problemele 
Vietnamului, au organizat o 
conferință de presă.

Reprezentantul G.R.P., Li 
Van Sau, a declarat că în Viet
namul de sud, Statele Unite și 
agenții lor saigonezi au trecut 
la realizarea planului de stră
mutare forțată a locuitorilor 
din două provincii septentrio
nale. Peste un milion de oa
meni, a precizat el, urmează 
să fie duși în lagăre de con
centrare. Pentru accelerarea 
acestei operațiuni, Pentagonul 
intenționează să creeze un „pod 
aerian“ și să supună bombar
damentelor satele din care vor 
fi strămutați locuitorii.

„După amploarea și mijloa
cele cu care se realizează a- 
ceastă evacuare forțată, a sub
liniat vorbitorul, ea reprezin
tă o crimă de genocid“.

La rîndul său, reprezentantul 
delegației R. D. Vietnam, 
Nguyen Than Le, a prezentat 
ziariștilor fotografii ale per
soanelor civile, îndeosebi fe
mei și copii, victime ale ulti
melor bombardamente masive 
ale aviației americane asupra 
R. D. Vietnam.

In perioada 26—30 decembrie 
1971, aviația americană a efec
tuat 1 000 de raiduri bombar- 
dînd peste o sută de puncte 
populate din R. D. Vietnam, a 
declarat Nguyen Than Le.

ORIENTUL APROPIAT
Trupe israeliene au pătruns in Liban

O REPREZENTANȚI AI 
CENTRALEI SINDICALE a 
celor 280 000 de mineri din 
Marea Britanie — Uniunea 
minerilor britanici — întru
niți joi după amiază într-o 
ședință specială, au respins 
propunerea Consiliului Na
țional al Cărbunelui (N.C.B.) 
cu privire la recurgerea la 
o procedură de arbitraj în 
vederea soluționării conflic
tului de muncă. După cum 
a declarat un purtător de 
cuvînt al sindicatelor mine
rilor, „vremea arbitrajului 
a trecut; minerii doresc sa
tisfacerea revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de viață și de muncă“. 
El a adăugat că durata gra
vei va depinde în viitor de 
atitudinea pe care o va a- 
dopta Consiliul Național al 
Cărbunelui.

In cadrul aceleiași reuni
uni, liderii sindicali ai mi
nerilor greviști au pus la 
punct anumite amănunte ale 
tacticii desfășurării grevei, 
intenționînd, pentru împiedi
carea aprovizionării cu căr
buni, să extindă la nive.ul 
întregii țări pichetele de 
grevă.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar de la 
Beirut a declarat că trupe israe
liene au pătruns, în noaptea de 
joi spre vineri, în satul libanez 
Kafra, situat Ia 9 kilometri de 
frontieră — relatează agenția 
United Press Internațional. El a 
menționat că, înainte de retra
gerea lor, soldații israelieni au 
aruncat în aer trei clădiri.

Acesta este cel de-al doilea 
atac lansat în această săptămînă 
de către trupele israeliene îm-

potriva unor localități din su
dul Libanului.

Mujibur Rahman a 

format noul guvern
al Republicii 

Bangla Desh

DACCA 14 (Agerpres). — 
După întoarcerea sa la Dacca, 
Mujibur Rahman a format 
noul guvern al Republicii Ban- 
gla Desh, asumîndu-și func
ția de prim-ministru. Președin
te al Bangla Desh-ului a fost 
învestit Abu Sayeed Choud- 
hury.

[fjnema
MIRII ANULUI II : rulează la 

Scala (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16.30, 18,45; 21).

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA 
DE POMPIERI : rulează la Doina 
(orele 11,30: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LIVADA DIN STEPĂ : rulează 
la Flacăra (orele 15.30: 18; 20.15).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16.30; 19; 
21,15), Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Capitol
(orele 9,15; 1130; 13 45; 16
la orele 20 Gaia filmului cu
banez ODISEEA GENERALULUI 
JOSE); Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18 15; 20 30).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează Ia Victoria (orele fl; 11.15; 
13,30: 16; 18.30; 20,45), Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15; Tomis (orele 9: 11,15: 13,30; 
15,45: 18,15: 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare. La orele 20,15 pro
gram de desene animate).

DECOLAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20), Giulețti (ore
le 15,30; 17,45; 20).

După lovitura 
de stat din Gluma

TEL AVIV 14 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv a anunțat că o 
unitate a armatei israeliene a 
trecut, în noaptea de joi spre 
vineri, frontiera libaneză și a 
efectuat un raid împotriva sa
tului Kafra, — relatează agen
țiile Reuter și France Presse. El 
a afirmat că raidul a fost efec
tuat ca „răspuns Ia atacurile cu 
rachete lansate de fedainii sta
ționați de cealaltă parte a fron
tierei“.

cest început de an 
se definește prin a- 
firmarea energi
că, largă, în mul
tiple forme, a nă
zuinței popoarelor

de a asigura un curs pozitiv, 
pașnic evenimentelor de pe a- 
rena internațională, de a im
pune un sistem de relații care 
să excludă folosirea forței și. să 
garanteze fiecărei națiuni posi
bilitatea unei dezvoltări libere, 
pe măsura aspirațiilor sale. In
voluția pe care o cunoaște con
tinentul european, procesul de 
destindere pe care îl înregis
trează, proces în continuă apro
fundare, reflectă o nouă reali
tate, provenită dintr-un raport 
de forțe favorabil cauzei păcii, 
înțelegerii între popoare, pro
gresului social. Deplasările care 
s-au produs in Europa trebuie 
examinate in contextul schimbă
rii raportului de forțe, întăririi 
continue a influenței pe care o 
exercită ideile conlucrării paș
nice a popoarelor suverane, egale 
în drepturi. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „sintem 
martorii unor profunde transfor
mări în viața internațională, ai 
creșterii tot m„i puternice a 
forțelor care se pronunță pen
tru instaurarea în relațiile din
tre state a principiilor deplinei 
egalități, a respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru renunțarea la forța sau 
la amenințarea cu forța în rezol
varea problemelor litigioase“. 
Faptul că aceste principii se im
pun pe plan internațional dove
dește că ele corespund unor ne
cesități obiective.

De altfel, fenomenul acesta 
nu trebuie plasat doar în spațiul 
european. Pe arena mondială 
s-au produs în anii din urmă 
schimbări profunde 
mai ales în f 
hegemonică a S.U.A. în lumea 
capitalistă a primit grele lovi
turi — atît pe plan politic cit 
și economic, că aliații săi tradi
ționali refuză să mai urmeze 
docili Washingtonul, fiind pre
ocupați de propriile lor interese, 
că a crescut rolul și influența 
țărilor mijlocii și mici — care 
reprezintă majoritatea covîrși- 
toare a statelor lumii.

Prima jumătate a lui ianuarie 
a consemnat intensificarea efor
turilor menite să ducă la înfăp
tuirea securității europene. Nn 
mai este vorba doar de dezba
terea ideii securității pe conti
nentul nostru. In privința a- 
ceasta există un consens cvasi
unanim certificat atît de dis
cursurile personalităților guver
namentale, cit și de textele ofi
ciale, chiar dacă, uneori, mai 
există deosebiri de nuanțe, și 
nu numai de nuanțe. Intr-o Eu- 

x —, cunoaște încă
antagoniste, 

teritoriul altor

ceasta conferință să aibă loc 
chiar în acest an. Pașii pozitivi 
înregistrați în 1971, amploarea 
contactelor dintre diferitele state, 
tratatele dintre U.R.SJS. și R.F. 
a Germaniei, Polonia și R.F. a 
Germaniei, acordul cvadripartit 
asupra Berlinului occidental, în
țelegerile dintre cele două state 
germane ca și dintre R. D. Ger
mană și Senatul Berlinului oc
cidental, au ameliorat atmosfera 
de pe continent, au creat pre
mise favorabile - pentru accele
rarea ritmului pregătirilor în ve
derea conferinței europene. 
Maurice Schumann, în interviul 
pe care l-a acordat ziarului 
„Die Welt“, se pronunța împo
triva tergiversărilor. Ministrul de 
externe al Franței afirma : „Gu
vernul francez este de părere — 
mă repet intenționat — că șefii 
de misiuni ai țărilor interesate 
ar trebui să pornească fără în- 
tîrziere la Helsinki, lucrările 
de pregătire a conferinței“.

poporul nostru acordă un loc 
central în politica sa internațio
nală înfăptuirii securității euro
pene, organizării unei confe
rințe general-europene, stabilirii 
unor relații de bună vecinătate 
și conviețuire pașnică între toate 
popoarele acestui continent“.

La reuniunea de la Bruxelles 
a reprezentanților opiniei publi
ce din țări europene — reuniune 
semnificativă pentru larga ade
ziune la ideea securității pe con
tinent, pentru amploarea forțelor 
politice și sociale ce o sprijină 
— delegația română a reafirmat 
poziția activă, constructivă a Ro
mâniei în problemele securității 
și cooperării europene. Delegația 
noastră s-a pronunțat în favoa
rea inițiativei de a convoca și 
pregăti o adunare generală a re
prezentanților opiniei publice eu
ropene, concepută ca un forum 
larg, reprezentativ, deschis

voltare, țări care dobîndind in
dependența sînt angajate într-un 
vast efort de înlăturare a moște
nirii lăsate de trecutul colonial. 
Prezența președintelui Jomo Ke
nyatta Ia această festivitate re
levă importanța acordată rapor
turilor de colaborare cu țara 
noastră.

Cele 7 zile ale săptămînii pe 
care o încheiem ne-au oferit noi 
mărturii ale prezenței internațio
nale a partidului și statului nos
tru. Vizita delegației Partidului 
Socialist Popular din Danemarca, 
primirea oaspeților danezi de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au evidențiat relațiile de priete
nie existente între P.C.R. și Par
tidul Socialist Popular din Da
nemarca, dorința de dezvoltare a 
acestora, corespunzător interese
lor reciproce, cauzei înțelegerii, 
securității și colaborării interna
ționale. Comnnicatul comun dat 
publicității relevă marea însem
nătate pe care o are, pentru asi-

exprimate 
faptul că poziția

ropă care mai 
blocuri militare 
trupe străine pe 
țări, baze militare situatei. îr. a 
fara frontierelor naționale, în 
această Europă se amplifică cu
rentul favorabil destinderii și 
bunei vecinătăți. Elementul esen
țial în actuala evoluție îl repre
zintă convingerea larg răspîndită 
că a sosit momentul să se treacă 
la faza CONCRETĂ a pregătirii 
unei conferințe general-euro
pene, că există condiții ca a-

Helsinki, ministrul de externe 
finlandez sublinia, marți, că Fin
landa poate organiza în termen 
scurt o reuniune pregătitoare în 
vederea unei conferințe asupra 
securității europene, negocierile 
cu guvernele interesate în a- 
ceastă privință continuînd. In 
tradiționalul discurs al tronului, 
regele Suediei constata că evolu
ția recentă de pe continent „a 
făcut să crească speranțele unei 
destinderi statornice în Europa, 
pregătirile pentru convocarea u- 
nei conferințe europene asupra 
securității și cooperării intrînd 
de acum într-o fază mai activă“. 
Președintele Austriei, Franz Jo- 
nas, a relevat că în Europa e- 
forturile pentru destindere au 
făcut un mare pas înainte și că 
în istoria postbelică a continen
tului nostru a început un nou 
capitol.

Progresele obținute în direcția 
conferinței de securitate euro
peană sînt inseparabile de efor
turile consecvente pe care țările 
socialiste le-au depus și le de
pun pentru transformarea Euro
pei într-un continent al păcii 
și bunei înțelegeri. O activitate 
neobosită în sprijinul securității 
europene desfășoară România so
cialistă, animată de profunda 
convingere că edificiul înțelege
rii între popoarele continentului 
trebuie să fie opera tuturor state
lor europene — indiferent dacă 
sînt mari, mijlocii sau mici. To
varășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că „trăind în Europa și avînd 
încă proaspătă în memorie ex
periența tristă a celor două răz
boaie mondiale ale acestui secol,

turor forțelor dornice să-și adu
că contribuția la realizarea nobi
lelor idealuri ale păcii și înțele
gerii între popoarele Europei. 
Este concludent pentru starea de 
spirit care domnește, în 
pe continent, că paralel 
vitatea desfășurată de 
guvernamentali, opinia 
acționează viguros pentru a grăbi 
realizarea unei reale securități 
europene. „Adunarea noastră 
— se arată în Declarația Comi
tetului de inițiativă de Ia Bru
xelles — trebuie să se înscrie în
tr-o vastă mișcare a opiniei pu
blice, cu scopul creării unui cli
mat de încredere, înțelegere și 
colaborare reciprocă“.

spațială „Mariner-9", plasată 
planetei Marte, dezvăluie as-

prezent, 
cu acti- 
factorii 
publică

informație laconică 
venită din îndepăr
tata Kenye a sem
nalat cititorilor în
ceperea lucrărilor 
miniere la zăcămîn-

tul de plumb de la Kinangoni. 
Știrea aceasta care a parcurs mii 
de kilometri de la Nairobi la 
București, are o semnificație deo
sebită : zăcămîntul de la Kinan
goni a fost pus în valoare grație 
cooperării cu specialiștii români, 
care cercetînd o zonă prin care 
trecuseră, fără rezultate, tehnicie
nii diferitelor companii străine, 
au scos la iveală o importantă 
bogăție a subsolului kenyan. 
Festivitatea din acel colț al A- 
fricii este concludentă nu numai 
pentru prețuirea acordată spe
cialiștilor trimiși de România so
cialistă, ci și pentru lărgirea con
tinuă a legăturilor dintre țara 
noastră și țările în curs de dez-

con-

gurarea păcii in Europa, in lu
mea contemporană, infăptuirca 
unui eficient sistem de securitate 
care să ducă la destindere, la 
îmbunătățirea raporturilor de co
laborare dintre state, la lichida
rea forței și amenințării cu for
ța, ca mijloc de soluționare a 
problemelor litigioase.

Din cronica săptămînii
semnăm: prezența unei delegații 
a C.C. al P.C.R. Ia Congresul 
P.C. Libanez și convorbirile a- 
cestei delegații la Damasc, cu 
reprezentanți ai Partidului Baas; 
includerea României în rîndul 
membrilor Consiliului reprezen
tanților G.A.T.T. ; începerea — 
la Rudapesta — a intilnirii de 
lucru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară de co
laborare economică; semnarea 
unui protocol comercial româno- 
cipriot care prevede o majorare 
a schimburilor reciproce cu 20 
la sută față de anul precedent.

emicentenarul Par
tidului Comunist 
din Chile ca și al 
treilea Congres al 
P.C. Libanez — e- 
venimente ce apar

țin acestei săptămîni — au rele
vat rolul de deosebită însemnă
tate pe care comuniștii îl au în 
viața popoarelor lor, creșterea 
prestigiului și influenței lor. La 
încheierea manifestărilor semi
centenarului, Comisia politică a 
C.C. al P.C. din Chile a dat pu
blicității o declarație în care a 
subliniat faptul că „participarea 
largă a maselor populare la fes
tivități a constituit o veritabilă

mărturie a autorității de care se 
bucură Partidul Comunist din 
Chile, a sprijinului acordat de 
oamenii muncii chilieni guver
nului Unității Populare care în
făptuiește transformări sociale 
și economice în țară“. Din Uru- 
guay — țară care, recent, a cu
noscut o înfruntare electorală cu 
o miză deosebită — ne-au par
venit ilustrări semnificative ale 
creșterii forței comuniștilor. In
tr-un interviu al primului secre
tar al P.C. din Uruguay, Aris- 
mendi, se subliniază că in ulti
mul deceniu rîndurile partidului 
au sporit de patru ori. iar 78 la 
sută din membrii săi sînt munci
tori. O caracteristică a partidului 
— definitorie pentru legăturile 
sale cu noile generații dornice de 
adinei prefaceri înnoitoare — o 
constituie faptul că jumătate din 
membri au între 18 și 30 ani. 
P.C. din Uruguay este forța con
ducătoare în „Frente Amplio“ 
care reprezintă o verigă de sea
mă în procesele revoluționare ce 
au loc în America Latină.

intre informațiile 
pe care agențiile de 
presă ni le-au trans
mis în aceste 
de ianuarie 
lipsit, firește,

zile
n-au 
cele 

din „zonele fierbinți“. Conflictul 
din Indochina rămîne în conti
nuare o sursă de îngrijorare. So
luționarea sa este posibilă numai 
prin încetarea intervenției. S.U-A. 
și prin retragerea totala, imedia
tă și necondiționată a trupelor a- 
mericane și ale „aliaților“ lor. 
Din nefericire, exigențele realis
mului sînt ignorate în continuare 
la Washington, unde se mizează 
pe o falimentară „vietnamizare". 
Eșecurile pe care strategii ame
ricani le suferă ilustrează impasul 
unei politici care încearcă să ig
noreze datele fundamentale ale 
Îiroblemei. Victoriile patrioților 
aoțieni — dintre care amintim, 

cucerirea bazei Long Cheng, - 
cartier general al protejaților 
C.I.A. — faptul că lupte intense 
se dau în apropiere de Saigon 
și că în Cambodgia invaziile 
mercenarilor saigonezi se dove
desc falimentare sînt concludente 
pentru o evoluție care dezminte 
iluziile americane.

Tcrra cunoaște în continuare 
și alte zone în care se acumu
lează sursele de tensiune. In 
Orientul Apropiat s-au semnalat 
incursiuni ale trupelor Israelului 
pe teritoriul libanez. Din întrea
ga desfășurări a evenimentelor 
— pretutindeni, în lume — se 
vădește, însă, că folosirea forței 
nu poate duce Ia reglementarea 
diferendelor între state, că nu
mai pe calea dificilă dar eficien
tă a tratativelor se poate ajunge 
la soluționări în conformitate cu 
interesele reale ale popoarelor.

Disputa anglo-malteză a intrat 
într-o fază decisivă. Este remar
cabilă hotărîrea micului stat 
insular de a-și apăra drepturile 
suverane, pentru a dispune de o 
reală și deplină independență.

In sfîrșit, Ghana a fost scena 
unei lovituri de stat, eveniment 
învăluit, încă, de destule necla
rități.

EUGENIU OBREA

ACCRA 14 (Agerpres). — Lo- 
cotenent-colonelul I. K. Acham- 
pong, care a condus lovitura de 
stat din Ghana, a anunțat, la 
postul de radio Acera, formarea 
unui organism numit Comitetul 
Executiv al Consiliului redeș
teptării naționale — organismul 
care a preluat conducerea țării. 
Din Comitetul Executiv fac par
te șapte membri — șase militari, 
între care locotenent-colonelul 
I. K. Achampong și un civil. 
I. K. Achampong a anunțat, de 
asemenea, că în fruntea celor 
șapte regiuni ale țării au fost 
numiți ofițeri ai forțelor ar
mate.

Pe de altă parte, agențiile 
Reuter, Associated Press și 
France Presse informează că, în 
urma loviturii de stat, în Ghana 
a fost suspendată constituția și 
au fost interzise toate formațiu
nile politice, între care Partidul 
progresului al fostului premier 
Kofi Busia. Toți miniștrii fostu
lui cabinet au fost demiși din 
funcții. Armata a primit ordin 
să asigure protejarea 
publice. Totodată, s-a 
viciilor administrative, 
derilor industriale și
să-și desfășoare în mod normal 
activitatea.

bunurilor 
cerut ser- 
întreprin- 

comerciale

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
Tulează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20.45), Modern (orele 9; 11.15:
13,30; 16: 18,15; 20.30); Central
(orele 9 15; 11,30: 13 45; 16; 18 15; 
20.30).

PADUREA DE MESTECENI : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

TRENUL : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20),
Miorița (orele 9; 11,45; 14.30:
17.15: 20).

WATERLOO : rulează la Grlvl- 
ța (orele 9; 12; 16; 19,30), Volga 
(orele 9,30: 12,30; 16; 19,15), Fla
mura (orele 9: 12,30; 16; 19,30).

SORGUL ROȘU > rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

12 OAMENI FURIOȘI: rulează 
la Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

POVESTE StNGEROASA: ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17.30; 19.30).

OLIVER : rulează la Buzești
(orele 15.30; 19).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETRICH : rulează la Ferentari 
(orele 15,30: 17,45; 20).

ANNA CELOR 1 000 DE ZILE : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
19). Arta (orele 15,30; 19,15).

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45 : 20)

STEAUA DE TINICHEA : ru

Fotografiile transmise de sonda 
pe o orbită de satelit artificial al r 
pecte inedite și surprinzătoare ale suprafeței enigmaticei „Pla
nete roșii“. Pe măsură ce stratul de praf se dispersează, supra
fața planetei Marte începe să apară aproape în toate fotogra
fiile ca o blană de leopard — cu detalii care nu apăruseră 
în imaginile transmise anterior de sondele spațiale americane 
precedente de tipul „Mariner". Nu se cunoaște exact explicația 
variației coloristice a acestor pete. Sint insă identificabile 
principalele forme de relief — vîrfurile munților, versanții 
acestora, depresiuni, cratere etc.

S.U.A. — Tn cursul recente
lor incidente rasiale de la 

Baton Rouge, poliția a in
tervenit cu brutalitate îm
potriva tinerilor de culoare.

Ambasadorul român 
la Moscova primit 
de N. V. Podgornîi

« LA 14 IANUARIE, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, a fost primit 
la Kremlin de N.V. Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., în legă
tură cu apropiata sa plecare de
finitivă în patrie.

• PBINTR-O PRIMA EXAMI
NARE a tratatelor semnate de 
R.F. a Germaniei cu Uniunea So
vietică și cu R.P. Polonă de că
tre Comisia juridică a Bundesra- 
tului (Camera Superioară a Par
lamentului R.F.G., compusă 
reprezentanții landurilor) a 
declanșată vineri procedura 
vederea ratificării acestor trata
te, informează agenția D.P.A.

A fost convocată pentru 19 Ia
nuarie ședința Comisiei de po
litică externă a Bundesratului, 
la care se așteaptă să participe --------------- . . . WHJy 

"■ s a

Convorbirile S.A.L.T.

din 
fost 

în

și cancelarul "federal " T":
Brandt. Prima luare de poziție

• LA BURSELE DE DEVI
ZE din țările occidentale s-au 
remarcat, în ultimele zile, 
noi presiuni asupra dolarului 
american. Acestea scăzuseră 
în ultima perioadă, datorită 
realinierii cursurilor mone
tare hotărîtă cu prilejul reu
niunii de la Washington a 
miniștrilor de finanțe din ță
rile membre ale ,,Clubului ce
lor zece”. Moneda americană 
a înregistrat pierderi pronun
țate față de majoritatea ce
lorlalte monede, unele dintre 
noile cursuri coborînd deja 
sub paritățile stabilite la 
Washington. De pildă, un do
lar a fost schimbat joi, pen
tru 3,225 guldeni olandezi, 
ceea ce reprezintă o scădere 
de 0,61 la sută față de rata de 
schimb. Moneda americană 
a pierdut teren, de asemenea, 
în fața francului belgian (pa
ritatea stabilită a fost sub 
cursul oficial, de 44,505 franci 
pentru un dolar) și a mărcii 
vest-germane. în legătură cu 
această din urmă monedă, se 
apreciază că speculațiile de 
la bursă n-au făcut altceva 
decît să releve impresia cercu
rilor financiare că marca se 
află în continuare, subeva
luată.

I

lează la Lumina (orele 9—21 în 
continuare), Crîngașl (orele 15,30; 
18: 20.15).

DUEL STRANIU : rulează la 
Pacea (orele 15.45; 18; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Unirea (orele 15,30: 18; 20), 
Popular (orele 10; 15,30: 18; 20.15).

SCOATE-ȚI PĂLĂRIA, CIND 
SĂRUȚI : rulează la Lira (orele 
15.30: 18; 20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

FLOAREA SOARELUI : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

TICK-TICK-TICK : rulează la
Rahova (orele 14,30; 16,30; 18,30:
20.30).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Moșilor (orele 15.30: 17.45: 20).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Cosmos (orele 15.30: 19).

SlMBATA, 15 IANUARIE 1972

Opera Română : B£.L MASCAT
— ora 19,30; Teatrul de Operetă :

CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 15 șt 19,30; Teatrul Național 
,.I. L, Caragiale” (Sala Comedia) : 
TACHE, IANKE ȘI CADlR — ora 
20; (Sala Studio) : JOCUL DE-A 
VACANTA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara» (Sala Magheru) : 
FÎNTÎNA BLANDUZIEI — ora 
19,30; (Sala Studio) : SCHIMBUL
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra» (Schitu Măgureanu) : 
ZIARIȘTII — ora 20; (Sala Stu
dio) : MINCINOSUL — ora 20;
Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20; 
Teatrul Mic : BALUL ABSOL
VENȚILOR (premieră) — ora 
19,30: Teatrul Giulești : MĂSURĂ 
PENTRU MĂSURĂ — ora 19,30; 
Teatrul „C Tănase” (Sala Sa- 
vov) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19.30: Teatrul ,,Ion Vasilescu“ : 
FLOAREA DE CACTUS — ora 
19,30: Teatrul ,.Ion Creangă“ : 
CARAGIALE O SOACRĂ ȘI... 
ALȚII — ora 9,30 ; PINOCCHIO
— ora 16; Teatrul „Țăndărică” 
(Cal. Victoriei : BU ALI — ora 
17; (Str. Academiei) : CARTEA 
CU APOLODOR — ora 17; Stu
dioul „Casandra“ al I.A.T.C. :

ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE 
ora 20 ; , Rapsodia Română : LE
GENDA ȘI DOR — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc : DOUĂ NUNȚI ȘI 
UN DIVORȚ — ora 19,30; Circul 
„Globus” : ’72 CIRC ’72 — orele 
10; 16 și 19,30.

DUMINICA, 16 IANUARIE 1972

Opera Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — ora 11; DON 
PASQUaLE — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă • SE MĂRITĂ FETE
LE — ora 10,30; SÎNGE VIENEZ 
— ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
COANA CHIRIȚA — ora 10.30; 
CUI I-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 15,30; CAMERA 
DE ALĂTURI — ora 20; (Sala 
Studio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 10,30; SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 15,30; PRIMA ZI DE LIBER
TATE — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara» (Sala Magheru) ; ADIO 
CHARLIE — ora 10; BUNĂ SEA
RA, DOMNULE WILDE — ora 
15,30; ȘI EU AM FOST ÎN AR- 
CADIA — ora 19,30; (Sala Stu

dio) : O LUNA LA ȚARĂ — ora 
10,30; SUS PE ACOPERIȘ... ÎN 
SAC — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (Schiu Măgu
reanu) • PLAY STRINDBERG — 
ora 10; D-ALE CARNAVALULUI 
— ora 15; LEONCE ȘI LENA — 
ora 20; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE - ora 10; DOMNIȘOARA 
DE BELLE-ISLE — ora 15; IU
BIRE PENTRU IUBIRE — ora 20; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 10.30; CHER
ANTOINE — ora 20; Teatrul 
Mic : ANTIGONA — ora 10,30; 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescij“ : 
SICILIANA — ora 10; ÎNTR-UN 
CEAS BUN — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă“ : PINOC
CHIO — ora 10; CINCI SĂPTĂ- 
MÎNI ÎN BALCON — ora 18; 
Teatrul „Țăndărică” (Cal. Victo
riei) : ELEFĂNȚELUL CURIOS

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Baaarețtî, Piața „Stìnteli“. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fa. la ofisiiie poștale

w
în problema 
tratate este
9 februarie, 

se întrunește

această primă 
două tratate, 

guverna- 
Wechmar,

Camerei superioare a Parlamen
tului vest-german 
ratificării acestor 
prevăzută pentru 
cînd Bundesratul 
în ședință plenară.

în legătură cu 
examinare a celor
purtătorul de cuvînt 
mental, Rüdiger von 
a reafirmat „convingerea guver
nului R.F.G. că tratatele vor pu
tea intra în vigoare încă în pri
ma jumătate a acestui an“.

— ora 11; (Str. Academiei) : PUN
GUȚA CU DOI BANI — ora 11; 
Studioul „Casandra” al I.A.T.C. : 
TREI CRAI ; CÎNTICELE COMI
CE — ora 10,30 și 15.30; ACT VE-
NEȚIAN — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : LEGENDĂ
ȘI DOR — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc : ADAM ȘI EVA — ora
11; PE PLACUL TUTUROR — ora
16 și 19.30; Circul „Globus” : 
’72 CIRC ’72 — ora 10. 16 și 19,30.

SlMBATA, 15 IANUARIE 1972

16,30 Emisiune în limba germa
nă. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 Rîul ramul... (versuri). 
19,15 Publicitate. 19,20 1001 de 
seri î „Aventurile lui \Bobo”. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Săptămînă internațională. 20,10 
Tele-enciclopedia. 20,50 Film se
rial : „Invadatorii” (IX). 21,40 Me
dalion Mihaela Mihai. 22.05 Tele
jurnalul de noapte. 22 15 Campio
natele Europene de patinaj ar
tistic : Proba individuală femini-

și difuzoril din Întreprinderi și instituții. Tiparul i Combinatul poligrafi« „Casa Setnteii*

• CONDUCĂTORII
ȚIILOK U.R.S.S. ȘI ..............
tratativele sovieto-americane pen- 
tru limitarea înarmărilor strate
gice au avut vineri o nouă în
trevedere la sediul ambasadei a- 
mericane din capitala Austriei. 
Următoarea întîlnire din cadrul 
celei de-a șasea runde a tratati
velor SALT a fost fixată pentru 
13 ianuarie la sediul ambasadei 
U.R.S.S. din Viena.

Guvernul irlandez 
a acceptat condițiile 
aderării la C.E.E.

DELEGA.
S.U.A. la

V

• DUPĂ DOUA ZILE DE DE
LIBERĂRI, guvernul irlandez a 
anunțat, joi seară, că acceptă 
condițiile de aderare oferite în 
cursul ultimelor negocieri de că
tre Consiliul Ministerial al Pie
ței comune. Potrivit termenilor 
acordului de compromis interve
nit între cele două părți, cota 
exporturilor irlandeze de zahăr 
la prețuri garantate a fost fixată 
la 150 000 tone.

Deși asentimentul guvernului 
irlandez înlătură ultima Incerti
tudine în legătură cu semnarea 
la 22 ianuarie a unui acord de 
aderare, el nu are totuși, o va
loare definitivă. Cetățenii Irlan
dei urmează să-șl spună ultimul 
cuvînt în cadrul referendumului 
de la sfîrșitul lunii martie sau 
începutul lui aprilie.

NUMĂRUL DE- 
în rîndurile arma
de la Saigon. După

0 CREȘTE 
ZERTARILOK 
tei marionetă 
cum informează agenția de presă 
„Eliberarea”, în anul 1971, numai 
în provincia Darlak. 1 200 de mi
litari și-au părăsit unitățile, mulțl 
dintre ei trecind de partea for. 
țelor patriotice.

nă. Transmisiune de la Göteborg. 
23,20 Seară de romanțe cu Ioana 
Radu.

DUMINICA 16 IANUARIE 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8 30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satu
lui. 11,10 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Postmeridian. 16,00 Film serial 
pentru tineret : PLANETA GI- 
GANȚILOR. 16,50 Publicitate. 
16,55 Campionatele europene de 
patinaj artistic — demonstrațiile 
laureaților — transmisiune direc
tă de la Göteborg. 19,00 Vetre fol
clorice : Mehedinți. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul săptămînii. 20.20 
Film artistic : Bancnota de un 
milion de lire sterline. 21,50 Alo, 
Sofia, aici București ! 22,50 Tele-* 
jurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Festival Mozart. 20,35 Bu
letin de știri. 20,40 Săptămînă 
culturală bucureșteană. 21,45 
Noutăți științifice și tehnice din 
lumea întreagă. 21,55 Film seriali 
INVADATORII (VII) reluare. j


