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In realizarea vastului program pe care l-a 
inițiat partidul nostru comunist, de educare 
și formare a omului nou. un rol de seamă II 
joacă procesul de înțelegere a tot ceea ce 
există în lume. Este deosebit de important 
pentru tînăr să înțeleagă bine legile dezvol
tării societății, evoluția fenemonelor sociale 
ți politice, valoarea descoperirilor științifice, 
sensul confruntărilor dintre curentele gîn- 
dirii contemporane, tendințele literatu
rii și artei etc. Mai mult ca ori- 
cînd. cunoașterea devine în prezent un 
factor de educație extrem de eficient. Por
nind de la acest adevăr și propunîndu-ne să 
contribuim prin mijloacele specifice ziarului, 
într-o mai mare măsură, la efortul pe care 
întreaga societate îl susține în vederea lăr
girii orizontului de cunoaștere al tinerilor, 
inaugurăm astăzi noua noastră rubrică ,.DE 
LA A LA Z" o micrâenciclopedie acoperind 
cele mai diverse domenii și realizată exclu
siv pe baza întrebărilor ce ni le adresează 
cititorii.

Ședința de lucru cu președinții 
Comisiilor de elaborare a prognozelor 

de dezvoltare economico-socială
a României
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Zalău

La Comitetul Central al 
P.C.R., a avut loc ședința 
de lucru cu președinții Co
misiilor de elaborare a 
prognozelor de dezvoltare 
economico-socială a Româ
niei.

Lucrările ședinței au fost 
prezidate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, 
președintele Comisiei Cen
trale de partid și de stat 
pentru elaborarea progno
zelor.

Au participat tovarășii

Gheorghe Maurer, Ma- 
Mänescu, Virgil Trofin, 
Verdeț și Maxim Ber-

Ion
nea 
Ilie 
ghianu, membri ai Biroului 
Comisiei Centrale.

A fost prezentată o infor
mare asupra stadiului de 
pregătire, organizare și 
fășurare a lucrărilor 
prognoză.

în cadrul ședinței au 
cuvîntul tovarășii: Manea 
Mănescu, Mihail Florescu, 
loan Avram, Octavian Gro
za, Ion Crăciun, Florian Dă- 
nălache, Nicolae Agachi, 
Ion Sîrbu, Dumitru Popa,

des- 
de

luat

Maxim Berghianu, Emil 
Drăganescu, Ion Pățan, Con
stantin Sandu, Constantin 
Băbălău, Iosif Uglar, Leontc 
Răutu, Nicolae Tăbîrcă, Pe
tre Blajovici, Iosif Banc, 
Roman Moldovan, Richard 
Winter, Miron Constanti- 
nescu.

în încheierea ședinței, t<H 
varășul Nicolae CeaușescK 
a dat indicații cu privire la 
desfășurarea 
a lucrărilor 
prognozelor 
economică 
României.

în continuare 
elaborare a 

dezvoltare 
socială a

de 
de 
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Unde vei lucra după 
terminarea liceului ?
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Ore de studiu in cabinetul de 
științe sociale

w
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stăpinesc șefii comisiilor politi- 
co-ideologice problemele invăță- 
mintului politic. De bună sea
mă, aici lucrurile sînt mai com
plexe ; este vorba de un învă- 
țămînt ideologic cu rigorile sale 
atît organizatorice, cit mai ales, 
de conținut și de competență 
din partea celor care răspund 
de îndrumarea unei asemenea 
activități. După un trimestru de 
școală ne așteptăm ca lucrurile 
să fie bine clarificate, în invă- 
țămîntul ideologic al elevilor să 
domnească ordinea. Dar dialo
gul pe tema învățămîntului po
litic a fost destul de greu de 
Închegat.

S-a cîștigat ceva : învățămân
tul politic se desfășoară cu re
gularitate. Dar cum se. desfă
șoară, ce teme se studiază, in 
ce forme, ce bibliografie se 
parcurge, a fost greu de aflat.

Ion Badea de la Liceul din 
Slobozia vorbea despre existen
ța unui cerc de filozofie care a 
ținut de acum două ședințe. Te
mele puse în discuție ? „Criza 
generală a capitalismului“ și 
„Esența statului". De ce la cer
cul de filozofie 1 Ion Badea ex-

TINERI LA TRIBUNA ADUNĂRII GENERALE A OAMENILOR MUNCII

Z™ INTEGRAREA
PROFESIONALA 
a noilor salariati

• PROPUNERI INTERESANTE LA DEZBATERILE 
DE LA FABRICA DE CONFECȚII ORADEA.

în sala unde are loc adunarea salariaților din 
sectorul II al Fabricii de confecții, din Oradea, 
majoritatea celor prezenți sînt tineri. Lucru firesc, 
dacă ne gîndim că în totalul angajaților acestui 
compartiment de producție, ei dețin ponderea. 
Implicită deci, contribuția pe care uteciștii au 
avut-o la obținerea rezultatelor meritorii ale. co
lectivului de muncă al întreprinderii în primul 
an al cincinalului, rezultate concretizate în reali
zarea producției raportate peste plan, în livrarea 
unor mărfuri ireproșabile din punct de vedere 
calitativ, concluzie reieșită pregnant din faptul, că 
în 1971 nu s-au înregistrat din partea beneficia
rilor nici un refuz, nici o reclamație. E un bilanț 
succint dar care vorbește elocvent despre seriozi
tatea, despre competența și voința de a munci 
bine, la nivelul exigențelor tot mai mari cărora 
trebuie să le facă față industria ușoară pentru a 
răspunde în cît mai mare măsură cerințelor, și 
gustului cumpărătorilor. Acestea fiind premisele 
de la care se pornea, ne așteptam ca și la tribuna 
dezbaterilor intervențiile tinerilor, în calitatea 
lor de muncitori, de uteciști, să fie apreciabile 
nu numai din punct de vedere al numărului dar 
mai ales al conținutului problematicii abordate, par
ticiparea lor la această formă instituționalizată de 
decizie și conducere colectivă a activității mate- 
rializîndu-se în formularea unor propuneri, me
nite să ducă Ia eliminarea deficiențelor s.emnalate 
pe parcursul anului trecut și a căror reeditare 
trebuie evitată. Creșterea cu 6 la sută a producti
vității muncii și de citea 3 ori a livrărilor la ex
port, impune fără doar și poate o mai bună folo
sire a timpului de muncă și a mașinilor din do
tare, un climat disciplinat adecvat precum și po
tențarea cît mai deplină a rezervelor interne.. Din 
capul locului ne simțim obligați să spunem că aș
teptările noastre au fost confirmate. De la primul 
și pînă la ultimul vorbitor, spiritul analitic s-a 
făcut simțit, caracterul critic și autocritic al. dării 
de seamă prezentată de către tovarășul Nicolae 
Komiatszegi fiind preluat de către participanți, 
stimulînd concentrarea atenției mai puțin asupra 
aspectelor pozitive, ci îndeosebi mai mult asupra 
neajunsurilor manifestate, a modalităților prin 
care anumite stări de lucruri negative pot.fi în
dreptate. Vom spune din capul locului că un 
spațiu larg în dezbatere,, și nu întîmplător, a fost 
acordat integrării profesionale a tinerilor.

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a Il-a)

I.țiCREȚIA 
MARIETA

LUSTIG 
VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Cum unde? La strungul 
si acum !
3

la care lucrez
FAPT DIVERS

In orașul Zalău, jude
țul Sălaj, una dintre cla
sele Liceului Industrial 
are ca elevi 27 de munci
tori la diferite întreprin
deri din localitate. Este 
o clasă formată în între
gime din strungari, fre
zori, lăcătuși etc. Cel 
mai tînăr elev are 18 ani 
iar cel mai vtrstnîc 24. 
Toți elevii din această 
clasă sint absolvenți ai 
diferitelor școli profesio
nale din județ.

UN PARADOX
27 = 1

Să derulăm acest fapt, care, 
privit la scara întregii țări 
nu are, nu mai are nimic sen
zațional. Anii socialismului au 
adus cu ei, alături de fantasti
ca evoluție economică, o ade
vărată „explozie“ a culturii de 
masă. Eradicarea definitivă a 
analfabetismului, generalizarea 
învățământului de 10 ani, acce
sul liber și 
categoriilor 
formele de 
mai cîteva 
culturale

Ce exprimă

gratuit al tuturor 
sociale la toate 

învățâmînt sînt nu- 
din marile cuceriri 
ale socialismului, 

azi acest acces

LA I.H.R. „UDO CITITORUL

DECLANȘEAZĂ ANCHETA

fără precedent al tineretului 
la învățătură ? Să-l întrebăm 
pe oricare dintre cei 27 de ti
neri muncitori, .elevi ai Liceu
lui Industrial din Zalău.

Iată, spre exemplu, ce ne 
spune Vlaicu Liviu, un băie- 
tan frumușel, ca de vreo 18 
ani, lăcătuș la Fabrica de ar
mături metalice, foarte recent 
dată în exploatare la Zalău.

— Am dat examen de admi
tere la liceu pentru că am ne
voie să știu mai 
meseria mea. Îmi 
fizica, tehnologia 
și desenul tehnic, materii care, 
de multe ori, mă ajută să re
zolv mai ușor lucrările care îmi 
sînt încredințate.

îl întrerupem cu o între
bare :

— Cei ai de gînd să faci după 
terminarea liceului ?

Răspunsul vine imediat, cu o 
siguranță care sugerează că 
interlocutorul nostru a gîndit 
mult la această problemă.

— Cum adică ce să fac ? O 
să rămîn mai departe în fabri
că. îmi place munca mea de lă
cătuș și sint mindru de ea. De 
aceea cred că n-o s-o părăsesc 
niciodată. Dacă fac liceul, nu o

IOAN ORȚAN

mult despre 
plac chimia, 
materialelor

OVIDIU PĂUN
(Continuare in pag. a IV-a) GRIGORE CRECAN
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O întâmplare
de A. I. ZÄINESCU

Ce nume rotund și curat acest nume — liniorii I — cu 
silabe ca sfere de-argint parcă, pline de muzici ce se între
țes. L-ar fi putut purta o fată din nu știu ce mitologie și 
ar fi fost ca un cîntec de dragoste, poate, fără început. 
Aflu însă că destinul acestui cuvînt sau, mai bine zis, impli
carea sa într-un destin propriu uman reprezintă o dată 
aproximativ recentă, sinonimă aproape cu însăși produ
cerea la scară industrială a luminii. Și liniorii, a fi liniar, 
om care merge pe sîrmă adică,' cel care desfășoară uria
șele portative electrice prin aer, cel fără de care lumina 
n-âr mai putea fi auzită și simfită de fapt, n-ar mai putea 
fi trăită, meseria aceasta de linior deci, reprezintă de ase
menea o dată aproximativ recentă, pagina cea mai spec
taculoasă poate din sutele și sutele de tomuri ale spiritu
lui și exercițiului tehnic aplicat. Acești oameni, liniorii, 
trăiesc și muncesc de-a dreptul în aer. Jumătate din viața 
lor se petrece, fără nici o exagerare, în aer. Sînt, de obicei, 
oameni de deal și de munte, obișnuiți cu tăriile din înăl
țimi, aspre, sînt oamenii-păsări, cum li s-a mai spus, oameni 
care se definesc între cer și pămînt și încă printr-un for- 
midai: I aliaj de sănătate și frumusețe, printr-un formidabil 
efort de bărbăție și curaj. Bucuria muncii la ei capătă ceva 
din spectacolul însuși al naturii, ca o întretăiere pe culmi 
de rafale de soare și vînt. Uneori, de acolo de sus} chiar 
și să privești poate fi un accident. La mine în sat, un om 
care își numără ca firele bărbii lui albe anii, își tîrîie și azi 
ca pe o mătură piciorul, sprijinit abia într-o cîrjă care și 
ea pare a fi îmbătrînit. Era prin anii '30—'40 și lucra ca an
gajat al unei societăți străine la plantarea nu știu cărei linii 
electrice (meserig, vedeți, nu era deloc autohtonă I) cînd 
a căzut meteoric la pămînt și a fost ridicat de acolo pe 
targa. In ochii satului meseria de linior însemna de atunci 
ceva dramatic, soluția de ultimă instanță a unei existențe. 
Lucru de altfel confirmat și de mirarea uluitoare cu care 
erau priviți, de data aceasta prin anii 50—55, niște bărbați 
tineri și veseli ce traversau aerian satul, întinzînd peste 
culmi una din cele dintîi linii de mare tensiune ale țării, 
magistrala electrică a Bicazului. Spectacolul era urmărit cu 
înfiorare. Nu lipsea nici bătrînul linior. Și atunci s-a întîm- 
plat ceva nemaipomenit. Pe sîrmele abia întinse liniorii au 
alunecat lin, ca pe patine, sprijiniți în. frînghii și centuri de 
siguranță, s-au oprit undeva, sus, lîngă coroana unuia din 
acei arbori uriași de metal și, din traistele pe care le aveau 
la centuri, au început să mănînce cu poftă, pe săturate, 
încet. Gestul acesta i-a făcut dintr-o dată oameni și de 
atunci satul se uita cu alți ochi și la bătrînul lor linior. 
Meseria era de acum autohtonă, prolifera rapid, o dată 
cu morile noduri energetice ale țării. Ea intra în limbajul 
nostru comun și a devenit o meserie ca atîtea altele, poate, 
comună, nu lipsită însă de un farmec și o rezonanță pro
prie, de o frumusețe dură, bărbătească. Fiindcă, orice s-ar 
spune, a fi linior înseamnă și o profesie a curajului sau, 
mai bine zis, o profesie care se întemeiază pe finalitatea 
acestuia, transformîndu-l într-o deprindere de lucru diurn, 
simplu, tot atît de simplu ca și cum ai bea apă, ca și cum 
ai mînca. Tntîmplarea pe care am relatat-o cel puțin des
pre aceasta a vrut să vorbească.

ORGANELOR

NOU ALESE

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a IV-a)
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NU VĂ ANGAJAȚI LA 15 ALE LUNII!
De trei luni, o tinără bate la 

tot felul de uși, una mai sus 
decit alta. Și nu bate de flo
rile mărului. Dar cum bate, așa 
și iese : tot fără a i se fi re
zolvat situația. Este vorba de 
Ioana Kis, în virată de 20 de 
ani, domiciliată în București, 
căsătorită, mamă a doi copii 
mici, unul de un an, altul de 
o lună, pe care bunul plac al 
unora o nedreptățește tocmai 
cînd are mai multă nevoie de 
dreptate. Dar iat-o povestin- 
du-și singură necazurile sale :

— Am fost angajată pe „se
zon“ ca muncitoare necalificata 
la restaurantul expres din Gara 
de Nord, aparținlnd de I.H.R. 
„Lido“. Conform 
am înoeput lucrul 
1971, urmind să-l 
octombrie. Intrucît 
să-mi permanentizez angajarea, 
am lucrat cît de bine am putut, 
incit șeful de tură, tovarășul 
Butică Ion mi-a promis anga-

contractului, 
pe 15 iunie 
term in la 1 
intenționam

jarea definitivă. De altfel, am 
rămas în unitate și după 1 oc
tombrie, cînd „sezonul“ se în
cheiase. Necazul a pornit de la 
faptul că pe 24 octombrie, fiind 
însărcinată în luna a 7-a și lu- 
crind într-un sector greu, mi-a 
venit rău și am fost internată 
de urgență in spital, unde am 
stat cîteva zile. Apoi am avut un 
scurt concediu medical la do
miciliu. Cînd m-am prezentat 
să-mi reiau lucrul mi s-a închis 
ușa in nas. Mi s-a refuzat pină 
și plata concediului medical le
gal. Poetul pe care lucrasem nu 
mai există, mi s-a spus. Am co
lindat pe la serviciul de perso
nal al I.H.R. „Lido“ unde șeful 
acestuia, Benone Stanciu. mi-a 
zis să ies afară. M-am dus apoi 
de cîteva ori la directorul între
prinderii, tovarășul Sever Do- 
garu, care mi-a spus-o deschis : 
„Situația dumitale rămine In 
suspensie. N-avem ce-ți face“. 
Am fost apoi la Uniunea Gene-

rală a Sindicatelor și chiar mai 
departe, între timp născusem, 
trebuia să reîncep munca, pen
tru ca împreună cu soțul meu, 
muncitor la fabrica de săpun, 
să asigurăm o existență mulțu
mitoare celor doi copii, fa
miliei. •

Cu aceste declarații notate in 
carnet, am pornit pe urmele ca
zului. La restaurantul expres 
din Gara de Nord, despre Ioana 
Kis ni se spune : nu a lipsit nici 
o oră nemotivat, deși era însăr
cinată și nu avea o sarcină 
ușoară. în plus, rămînînd o lună 
întreagă singură în sectorul său, 
și-a îndeplinit foarte conștiin
cios atribuțiile, acoperind un 
volum de lucru pentru trei per
soane. Bună colegă, modestă, 
într-un cuvînt, un om care-și 
face datoria. „Toate acestea — 
ne-a declarat tovarășul Ion Bu
tică, șef de tură în unitate — 
ne-au determinat s-o avem în 
vedere pentru angajarea defi
nitivă“.

De ce atunci, cînd s-a pre
zentat după boală, la lucru, Ioa
nei Kis i s-a anunțat desfacerea 
contractului de muncă ? Pentru 
că, aici întîlnim prima contra
dicție cu legea — fiind în spi
tal, lipsise de la servici ! Un 
contract de muncă nu se desface 
însă, așa, oricum. Există o pro
cedură, există condiții de fond 
și de formă care trebuie res
pectate. Le-am cercetat în scrip
tele unității. Mai întii, n-am 
găsit nici un referat pentru 
desfacerea contractului, deși, in 
mod normal, așa cum cere le
gea, trebuia să existe așa ceva. 
,,La mine n-a ajuns niciodată 
vreun astfel de referat, ne-a 
declarat tovarășul Sa va Tone, 
directorul complexului „Gara de 
Nord“. Probabil i-o fi fost dat 
direct în mină șefului servieiu-

U.T.C
I
I
I

Prezenți la Curtea 
de Argeș și Plo
iești, reporterii vă 
relatează desfășu

rarea acestei 
acțiuni

I
I
I
I
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Primire la tovarășul Paul Niculescu-Mizil
In după-amiaza zilei de ieri, 

tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a pri- 
nîlt delegația de activiști ai Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mână, condusă de tovarășul A.V. 
Grebnev, vicepreședinte al Aso
ciației, redactor-șef adjunct al 
ziarului „Izvestia“, care, la in
vitația Consiliului General 
ARLUS, se află în țara noastră 
pentru semnarea Plinului de co

Vineri s-a înapoiat de la Mos- 
cova tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul 
permanent al României în Consi
liul de Ajutor Economic Reci
proc, care a participat la lucră
rile celei de a 56-a ședințe a Co
mitetului Executiv al C.A.E R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii Le- 
ortte Răutii, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Teodor 
Vssiliu, Dan Enăchescu, miniș
tri, Î6n Drăgan, secretar general 
âl Consiliului de Miniștri, Nico- 
la* Ecobescu, adjunct a! minis
trului afacerilor externe, alte 
persoană oficiale.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
mififstru-corisiiier al Ambasadei 
Urtiunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

Vineri la amiază, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Emil DrăgăneScu, a primit p6 
prof. Urs HochstraSSer, președin
tele Comisiei de energie atomică 
din Elveția, care face o vizită 
in țara noastră.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Ion Datcu, amba
sador, â fost numit în funcția de 
reprezentant permanent al Repu
blicii Socialiste România pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite, în 
locul tovarășului Gheorghe Dia- 
conescu, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

INTEGRAREA
(Urmur» din pan. i>

— Anul trăcut — releva Ma
na BotheZi, secretara organiza
ției U.T.C., — au irttrăt pe por
țile fabricii noastre aproape 1 000 
de muncitori. Din aceștia, cei 
mai rnulți tineri, doar 120 cunoș
teau meseria. Restul se aflau ia 
prințul lor contact cu activitatea 
industrială. O mare parte dintre 
ei au fost repartizați in sfectorul 
nostru. Nimic de zis. Cu toții au 
fost cuprinși in cursurile de ca
lificare. Nuniai că. ășa cum s-a 
intimplat cu Sniaranda Corbuț, 
și nu numai cu ea, in loc să in- 
v6țe operațiile pe care apoi Ur- 
fhau să le efectueze, a fost trimi
să să execute lucrări fără nici o 
tangență cu meseria propriu- 
zisă. Nu e de mirare că acum, 
cind are de indeplinit sarcini de 
plan concrete, egale cu ale noas
tre, nu le oate face cum ar tre
bui. Organizația U.T.C. a incer- 
Cat, și in cazul ei, și tn cazul 
Celorlalți, să-i ajute desemnind 
Uteciștli cu mai multă experien
ță să se ocupe de completarea 
lacunelor ce s-au ivit, inerente, 
datorită modului defectuos de a 
Concepe instruirea. Din păcate 
însă rezultatele au fost minime, 
intrucit noii noștri colegi sint 
mutați mereu de la un loc de 
muncă la altul. De aceea, consi
der necesar ca fără intirziere 
Conducerea sectorului să acțio
neze in direcția stabilizării ior. 
Numai așa este posibil ca inten
țiile bune să-și atingă scopul. 
Pentru că, n.u trebuie să uităm : 
cu ei facem producția !

— Eu *— adaugă Elisabeta Re- 
teanu — aș spune că trebuie să 
fie ocupăm cu mai multă atenție 
nu numai de cei angajați de cu- 
rînd ci și de muncitoarele mai 
vechi tare insă cunosc numai 
Citevă Operații. Pregătirea insu
ficientă. dacă avem in vedere 
varietatea mare ă sortimentelor, 
precum și frecventa lor schim
bare de lă o lună la alta duc la 
situații de neirtdeplinire a nor
melor. Găsesc oportună existen
ța in planul de măsuri ce ne-a 
fost prezentat, propunerea in 
virtutea crăeia ajutorii de maiș
tri, controlorii tehnici de cali
tate să albă ca sarcină perma
nentă sprijinirea muncitoarelor 
în invitarea a șase operații dis
tincte. Numai că, in locul acestei 
formulări destul de generale, mi 
Se pare firesc să se nominali
zeze exact și in atribuțiile cui 
vor intra aceste preocupări. Mai 
mult, să Se stabilească precis 
modalitățile prin care vor avea 
loc, direct la locul de muncă, in 
Cadrul cursurilor de perfecționa
re profesională — precum și ter
mene precise, astfel ca nivelul 
de cunoștințe teoretice și practi
ce a celor in cauză să atingă ni
velul spre Oâre tindem.

— în urma consultării opiniei 
colegilor mei, am hotărit pentru 
stimularea eforturilor tinerilor in 
realizarea indicatorilor de plan 
— spune. Valentin Burcă, secre
tarul organizației U.T.C. nr. 4 — 
că aici, in adunarea oamenilor 
muncii, să lansez o chemare la 
întrecere către toate organiza
țiile din fabrică. întrecere care 
Să aibă ca obiectiv distinct ono
rarea cantitativă și calitativă a 
atribuțiilor ce ne revin in ceea 
ce privește întreținerea și buna 
folosire a mașinilor, frecvența la 
program și al cărui puls să fie 
urmărit nu decedai sau lunar, ci 
Oră de oră, pe bucăți și reperă 
confecționate de fiecare tinăr.

Demn de reținut, că la dezba
terile prilejuite de adunarea oa
menilor muncii din sectorul 2, 
Uteciștii nu au abordat doar pro
blemei® care, deși circumscrise 
producției, le sint specifice ci in 
aceeași intenție a creării condi- 

laborare între cOie două asociații 
pe anul 1972.

La primire, care s-â desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat tovarășii 
Mihail Roșiănu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui General ARLUS, și Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C- al 
P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, 
V. S. Tikunov, ministru-consilier 
al Ambasadei U.R-S.S. la Bucu
rești.

Vineri seara, ambasadorul Re
publicii Vietnamului de sud la 
București, Lam Van Luu, a ofe
rit la sediul Ambasadei 6 gală 
de filme, urmată de un cocteil.

Au fost prezenți Tudor lone.s- 
cu, președintele Comitetului Na
țional pentru apărarea păcii, 
președintele Comitetului Națio
nal de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, Mihai Dră- 
gănescu, Tamara Ddbrin și fon 
Turcu, vicepreședinți ai Consi
liului Național ăl Frântului U- 
nității Socialiste, Maria Groza, 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C, al 
U.T.C., alți reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

A fost, de asemenea, prezent, 
Nguyen Dang Hanii, ambasado
rul Republicii Democrate Viet
nam la București.

Gala de filme și cocteilul s-au 
desfășurat îritr-o atmosferă cal
dă, prietenească.

Vineri după-arrtiază ă sosit în 
Capitală Leonard Garnient, Con
silier special al președintelui 
S.U.A. pentru probleme cultu
rale.

La sediul Asociației de drept 
internațional și relații internațio
nale (A.D.I.R.I.) din Capitală a 
avut loc vineri, festivitatea des
chiderii oficiale a Reprezentan
ței la București, a Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.).

țiilor favorabile asigurării și 
menținerii unui ritm alert dé 
lucru, fructificarea fiecărui mi
nut productiv s-au referit și lâ 
aspecte de intêrés général. Mai 
bine zis la obstacolele artificială 
care mai Hpar in calea bunului 
mers al activității tuturor saia- 
riaților și a căror înlăturare de
vine imperios necesară in cel mai 
scurt timp.

— Pentru că tiu vreau să vor- 
vesc fără a avea argumente — 
preciza Măria Ghirian — am să 
pornesc de la o situație concre
tă petrecută chiar in dimineața 
zilei de azi. O colegă și-a dat 
seama că motorul rhaișinii de cu
sut nu funcționează cum trebuie. 
A solicitat imediat ea electricia
nul să vină să verifice. „N-are 
nimic — i-a spun acesta după ce 
il controlase cît se poate dë su
perficial“. Scurtă vreme după 
plecarea Iui motorul s-a stricat 
astfel incit timp de 4 ore utila
jul a stat, muncitoarea nu a pu
tut lucră. Vreau să subliniez că 
nu e pentru prima oară cirid cei 
care au datoria de a se ocupa de 
întreținerea și prevenirea defec
țiunilor procedează astfel, obll- 
gind la inactivitate, cu toate con
secințele ei. Știu că intr-un timp 
se tot discuta despre un caiet in 
care lăcătușii, mecanicii și elec
tricienii să aibă notat timpul é- 
fectiv pe care il acordă repune
rii in funcțiune a utilajelor și in 
care maiștrii — deci beneficia
rii — să confirme autenticitatea 
datelor Înscrise in ele. Eu cred 
că ideea trebuie reactualizată, 
dovedindu-Se extrem de opor
tună.

Alți vorbitori, in același climat 
de vizibilă exigență, de interes 
manifest pentru soarta planului, 
pentru sporirea productivității 
muncii, și-au oprit atenția asu
pra necesității inbunătățirii a- 
provizionării cu materiale Auxi
liare fără de care, așa cum spu
nea maistrul Cimpeanu Floricâ 
— nu se pot finisa confecțiile 
conducind la strangularea fluxu
lui tehnologic, au propus anun
țarea din vreme a schimbării 
sortimentelor pentru a se putea 
adapta procesul de producție in 
funcție de aceasta (Francise 
Ghermân), executarea de către 
serviciul mecanic șef a pieselor 
de schimb, de rezervă, astfel in
cit orice defecțiune â mașinilor 
să fie prompt remediată (mais
trul Vasile Hațegan), trecerea la 
programul de două schimburi a 
depozitului de materii prime 
pentru ca el să poată deservi cu 
cele necesare și muncitorii care 
lucrează după-amiază, extinde
rea operațiilor de mică mecani
zare (Ion Neguț).

La capătul acestor rînduri, ce 
n-au pretenția să fi cuprins În
tregul evantai al dezbaterilor — 
am punctat doar citeva din in
tervențiile semnificative ale ti
nerilor la tribuna adunării oa
menilor muncii din sectorul 2 al 
Fabricii de confecții din Ora
dea — se cuvine a menționa incă 
o dată că prezența lor in sală nu 
a fost doar una formală. Dimpo
trivă. Aici, in acest cadru pro
pice de manifestare pregnantă 
a democrației muncitorești, ei au 
făcut dovada maturității lor pro
fesionale, exigență sporită, com
bativitate, deplină competență cu 
care și-au formulat propunerile, 
atestind că in acest comparti
ment de fabricație se remarcă nu 
numai prin număr dar mai ales 
prin calitate, semnătura lor la 
întărirea prestigiului fabricii, la 
îndeplinirea cu succes a sarci
nilor ce revin colectivului de 
muncă din care fac parte in cel 
de al doilea ân al cincinalului, 
fiind de incredëré și responsabi
litate.

SALONUL DE ARTÀ 
„A 50-A ANIVERSARE 

A UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST“

C.C. al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.R. vor organiza, la 
București, „Salonul de artă“ 
dedicat aniversării semicen
tenarului Uniunii Tineretului 
Comunist.

Lucrările expuse vor re
flecta in imagini artistice 
lupta și activitatea Uniunii 
Tineretului Comunist in 
slujba înfăptuirii politicii 
partidului, a idealurilor so
cialismului și comunismului, 
eroismul și dăruirea tinerei 
generații, patriotismul său 
fierbinte, spiritul de sacrifi
ciu, abnegația și cutezanța 
revoluționară, aspecte ale 
muncii și creației în indus
trie, agricultură, învățămînt, 
prezența în viața social-cul- 
turală, contribuția sa entuzi
astă la edificarea societății 
socialiste multilateral dez
voltate, peisajul nou al Ro
mâniei socialiste.

La expoziție pot participa 
tineri muncitori, țărani, e- 
levi, militari, membrii cercu
rilor și cenaclurilor de arte 
plastice din casele de cul
tură, cluburi, cămine cultu
rale și școli. Pot participa dă 
asemenea, studenții, inclusiv 
cei ai institutelor și facultă
ților de arte plastice. Vor fi

„PRIMUL GHIOCEL"
Din inițiativa Comitetului de 

cultură și educație socialistă și 
a Comitetului județean U.T.C., 
lâ Brașov, a început faza de pre- 
sblecție a participanților la Fes- 
tivalul-concurs de muzică ușoa
ră „Primul ghiocel“, aflat în 
acest an la a pătra ediție. Sco
pul propus de organizatori este 
acela de a descoperi și valori
fica tinerele talente interpreta
tive ale muzicii ușoare, soliști 
vocali și instrumentiști, formații 
instrumentale ca ș. atragerea 
lor în mișcarea artistică de â- 
matori, înnoirea răpertoriilor cu 
lucrări valoroase de muzică u- 
șbară ale compozitorilor români, 
aparținînd naționalităților conlo
cuitoare din țara noastră.

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE i 
rulează la Excelsior (orele 
9 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9; 11 15; 13.30: 16; 
16,15; 20 30).

MIRII ANULUI II . rulează la 
Scala (ore!,- 9. 11,15; 13,30; 16;
18.30. 21), București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,30: 18,45 21) Favorit (6-
rele 9,IC 11,30. 13.45; 16; 13 15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11.15;
13.30; 16 18,30; 20,45).

LOVE STORY rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14, 16,30; 19;
21,15), Luceafărul (orele 9; 11 15; 
13.30; 18, 18.30. 21), Caolto) (orele 
9,15; 11,30. H; 16 15; 18.30; 20 Gală 
filmului polonez : ABEL FRATE
LE TĂU : VARȘOVIA ÎN PIC
TURA LUI CAMALETTO), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

ABEL FRATELE TĂU : rulează 
la Central (orele 10; 12,30; 15;
17.30, 20).

DECOLAREA rulează la Lumi
na (orele 9—19 în continuare) : 
Viitorul (orele 16: 18; 20).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează lâ Festival (orele 9; 
11.15; 12.30; 16, 18.30; 21), Feroviar 
(orele i». 11.15; 13,36; 16; 18.30;
20,45).

B.D, LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Victoria (Orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30. 20 45), Grlvița
(orele 9; 11,15. 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13.30: 
15.45, 18.15. 20.30) Flamura (orele 
9; 11,16; 13.30; 16; 13,15; 20,30).

OLIVEF rulează ia Arta (orele 
15,30; 19). Doina (orele 11.30; 16:
19.30) .

HUGO Șl JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18.30 în 
continuare) 30,15 — PROGRAM 
DE DOCUMENTARE. 

LA CINEMATOGRAFELE PATRIA
DIN CAPITALĂ

ȘI FLAMURA

LUNI 24 IANUARIE

PREMIERA FILMULUI

ATUNCI

TAM CONDAMNAT 

PE TOȚI LA MOARTE

Scenariul: TITUS POPOVICI

Regia : SERGIU NICOLAESCU

Cu AMZA PELLEA

prezentate lucrări de pic
tură — ulei, guașă, tempera, 
acuarelă etc. ; sculptură — 
ghips, lemn, piatră, metal ; 
grafică — grafică publicita
ră, afiș ; ceramică.

Fiecare participant poate 
trimite maximum 5 (cinci) 
lUcrări din fiecare gen, rea
lizate în anii 1971—1972.

Lucrările de pictură, gra
fică, afiș vor fi înrămate cu 
passe-partout sau cașerate și 
depuse la comitetele jude
țene ale U.T.C., pînă la data 
de 25 februarie a.c.

Pentru întocmirea catalo
gului salonului și pentru 
păstrarea evidenței lucrări
lor, acestea vor fi însoțite de 
o notă care va cuprinde : nu
mele și prenumele autorului, 
ocupația și locul de muncă, 
data nașterii, titlul lucrării, 
tehnica în care ea este exe
cutată și dimensiunile lucră
rii.

Celor mai bune lucrări de 
pictură, sculptură, grafică și 
ceramică prezentate. Comi
tetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Consi
liul UiiiUnii Asociațiilor Stu
dențești din România le vor 
acorda diplome, premii in 
bani și obiecte.

Tineri remarcați la concursu
rile de preselecție ce se vor or
ganiza în uzine, combinate in
dustriale, I.A.S., cluburi, case de 
cultură, cămine culturale, coo
perative meșteșugărești, școli 
profesionale, școli populare de 
artă, licee, școli și unități mili
tare, case ale armatei, institute 
de învățămînt superior din în
tregul județ, vor participa în zi
lele de 2, 3 și 4 martie la faza 
finală a Festivalului, primele 
trei locuri fiind răsplătite cu 
„Ghiocelul dé aur, argint și 
bronz“. (Adina Velea)

După éé a debutat cu suc
ces apreciabil în lumea artiști
lor plastici cu diferite pinze ex
puse la Casa de cultură din 
Miercurea Ciuc și Odorhei, ori 
A reprezentat elevii tirgurnure-

LIVADA DIN STEPA ; rulează 
la Floreascâ (orele 15.30; 18; 20,30).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Lira (orele 15,30, 18; 20.15).

ANA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30). Drumul Sării (orele 
16; 19).

DUEL STRANIU : rulează la 
înfrățirea (orele 15 30; 17,45: 20).

TRENUL . rulează la Tomis (0- 
rele 9, 11,45 14,30; 17,15; 20). Bu-
cegi (orele 15.30. 18; 20,30).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează a Unirea (orele 16; 18; 20).

MARELE PREMIU rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 19).

NU TE ÎNTOARCE . rulează la 
Popular (orele 15.30; 18; 20.15).

WATERLOO rulează la Gtu- 
lești (orele 15,30, 19). Miorița (o- 
rele 9; 12; 16; 19.30).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETFilCK. rulează la Munca (fi
rele 16. 18: 20)

MIHAIT STROGOFF . rulează 
la Pacea (orele 15.45. 18. 20), Ra- 
hova (orele 15,;(0. 18; 20,30).

GARA BIELORUSA . rulează la 
Cosmos (orei. 15.30: 18; 20.15).

ARTICOLUL 420 rulează lâ 
Progresul (orele 15,30; 19).

sA cumpărăm o mașina 
DE POMPIERI . rulează la Crth- 
gașl (orele 15.30 18; 20.15).

O FLOARE Șl DOI GRĂDI
NARI . rulează la Aurora (Orele 
9,30; 12,30 16: 19 30).

CASTANELE SINT BUNE ru
lează la Flacăra (Orele 15,30: 18; 
30.15).

STEAUA DE TINICHEA . rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 17.45; 
20).

PĂCATUL DRAGOSTEI rulea
ză la Vitan (orele 15 30; 18; 20,15). 

șeni la Expoziția națională or
ganizată pentru școlile de artă, 
tînărul Carol Elekeș, student 
anul I la Institutul de arte plas
tice „Ion Anareescu“ din Cluj 
își dezvăluie la 21 ani talentul 
publicului tîrgmureșean prin 
expoziția personală deschisă re
cent la Sala Studio a Institutu
lui de teatru. Urmărind meta
morfoza peisajului din Valea pi
nului Nyk6 pictorul surprinde 
și imortalizează în ulei ceie mai 
semnificative momente ale evo
luției în timp a satului Simio- 
nești, județul Harghita, oferind 
privitorilor, un colț de oglindă 
al frumuseților peisajului româ
nesc.

— închin expoziția mea, ne 
mărturisea în ziua vernisaju
lui, aniversării semicentenaru
lui Uniunii noastre de Tineret 
și doresc ca cele 25 de tablouri 
realizate de mine să evidențieze 
hotărîrea de a răspunde chemă
rii adresate de către secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenilor 
de artă ca prin operele lor să 
contribuie la educația comunistă 
a tuturor membrilor societății. 
(M. Borda).

SCRISOARE CĂTRE 
FETELE TINERE

în cadrul colecției „Colocviile 
adolescenței“ (Editura Albatros) 
a apărut sub semnătura lui Lu
cia Demetrius volumul „Scri
soare către fetele tinere“. Lu
crarea cuprinde un dialog viu 
cu tinerele fete despre marile 
întrebări ale adolescenței ca : 
Ce este fericirea ? Care sint că
ile care duc la împlinirea u- 
mană ? etc.

Scrisă cu multă sensibilitate, 
cu acel sentiment permanenta! 
comunicării între oameni, lucra
rea se va bucura de o largă au
diență din partea tinerelor ci
titoare.

CULEGERE
DE PROBLEME 
DE ALGEBRA

Pentru elevii claselor 
a IX-a și a X-a

începind de azi este prezentă 
în librării lucrarea „Culegere 
de probleme de algebră“ de 
I. Stamate și I. Stoian. — Vo
lumul a apărut în Editura di
dactică și pedagogică, conține 
noile elemente prevăzute de pro
gramele analitice în predarea 
algebrei în licee, exerciții și 
probleme referitoare la mul
țimi, numere, expresii algebrice, 
ecuații de gradul intîi și doi 
etc.

FLOAREA DE CACTUS : ru
lează la Laromet (Orele 15,30; 
17.30; 19,30).

SIMBATA, 22 IANUARIE 1972
Operă Română : COSI FAN 

TUTTE — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă . SOARELE LONDREI — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) ; BEC- 
KET — ora 30; (Sala Studio) : 
PRIMA ZI DE LIBERTATE — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottârâ" (Sala 
Magheru) : FÎNTlNA BLANDU-
ZIEI — orele 10; 19,30; (Sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea
trul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — oră 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza BUlendra” (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20, (Sala Studio) : IUBIRE PEN
TRU IUBIRE — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă“ : ROATA MORII
— Oră 9,30; ELECTRA — ora 19,30
Teatrul ,,C. Tănase” (Sala Savoy): 
BIMBIR1CA — ora 19,30; (Cal. Vic
toriei) : GROAPA — ora 19.30; 
Teatrul Mic : BALUL ABSOL
VENȚILOR — ora 19,30; FATA 
CARE A FĂCUT O MINUNE — 
ora 16; Teatrul Giulești : SPEC
TACOL DE MUZICA ȘI POEZIE
— ora 16; MĂSURA PENTRU
MĂSURA — ora 19,30: Teatrul
„Ion VasllescU" : VARIETĂȚI
NON-STOP — ora 19,30; (la Sala 
Palatului) SICILIANA — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : NINIGRA ȘI AL1GRU
— ora 15; (Str. Academiei) : CAR
TEA CU APOLODOR — ora 17;

SUBOFIȚERULUI MAREȘ

întîmplarea câre face o- 
biectul de față s-a petrecut 
chiar ieri. Fotografiile-blitz 
ce o ilustrează sint realizate 
la numai citeva ceasuri după 
deznodămînt.

Ora 5 dimineața. Subofi
țerul u-tecist Vasile Mareș 
din cadrul INSPECTORA
TULUI DF. MILIȚIE AL 
MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI se îndreaptă spre 
unitate. Pășește grăbit, gin- 
dindu-se la ziua de lucru pe 
care o are înainte ; va a- 
junge oare, după terminarea 
programului, la timp acasă, 
pentru a revedea pe micul 
ecran actorul preferat, Ge- 
rard Phillip ? ! Deodată a- 
tenția îi este atrasă de un 
autoturism care, în ritm de 
raliu, străbate strada de
scriind zig-zag-uri nebu
nești. Deși nu se afla în ser
viciu, conștiința profesiona
lă îl împiedică să rămînS 
pasiv față de o încălcare a 
legii, de un fapt ce poate pe
riclita viața unor cetățeni. 
Un semn hotărit. Autotu
rismul Skoda MB 2 B-3917 
trebuie să frineze. La geam 
apare un chip de adolescent.

— Prezentați actele I
Surpriză insă. Nici urta, 

nici două, tinărul „condu
cător“ o zbughește de la 
volan și începe să- alerge.

Studioul „Casandra” al I.A.T.C. : 
ACT VENEȚIAN — ora 20; An
samblul „Rapsodia Română“ : 
MUGUREL LE CÎNTEC ROMA
NESC — ora 19,30: Teatrul Evre
iesc : DOUĂ NUNȚI ȘI UN DI
VORȚ — ora 19,30; Circul Globus; 
’72 CIRC ’72 — orele 16 și 19,30.

DUMINICA, 23 IANUARIE 1973
Opera Română : ECATERINA

TEODOROIU — ora 11 ; SEARĂ 
DE BALET GERSHWIN — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SE
MĂRITA FETELE — ora 10,30; 
ANA LUGOJANA — ora 19,30; 
Teatrul Național ,1. L. Caragiale" 
(Sala comedia) : CUI I-E FRICA 
DE WIRGINIA WOOLF ’ — ora 
10 30; SĂPTAMlNA PATIMILOR
— ora 15,30; SURORILE BOGA — 
ora 20, (Sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 10,30; SA NU-Ț1 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 15,30; JOCUL DE-A VACAN
ȚA — ora 20; Teatrul ,,C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 10; BljNA SEA
RA. DOMNULE WILDE — Ora 
15,30; OMUL CARE... — ora 19,30; 
(Sala Studio) : GAIȚELE — ora 
20; Teatrul de Comedie : NICNIC
— ora 10.30: RECITAL DE POE
ZIE UMORISTICA șl piesa In
tr-un act INTILNIRI — ora 16; 
INTERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu MKgureanu) : PLAY
STHINDBERG — ora 10; ZIA
RIȘTII — ora 15; LEONCE Șl 
LENA — ora 20; (Sala Studio) : 
MINCINOSUL. — ora 10: DOMNI
ȘOARA DF. BELLE-ISLE — ora 
15: IUBIRE PENTRU IUBIRE — 
ora 20; Teatrul ,.C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19.30;

„CROSUL"

La citeva zeci de metri, 
tramvaiul. Se urcă din mers 
intr-un „19“. Se Crede scă
pat. O oprire, două. Deoda
tă. între două stații, tram
vaiul se imobilizează. Ușile 
se deschid și, ca din pămînt 
subofițerul țîșnește înăuntru. 
Dar tînărul — se vede, pu
țin surprins de ipostaza în 
care se află — coboară pe 
ușa cealaltă și se pune din 
nou pe fugă, strecurîndu-se 
pe străzile care încep să se 
aglomereze. Citeva sute de 
metri... un kilometru... doi ..

...Ora 9,30. Marin Cîrnici 
(un recidivist în furtul de 
automobile, care se aflase 
la volanul Skodei) se găsește 
în arestul I.M.M.B. Subofi
țerul, lucrătorul de miliție, 
s-a dovedit și de data a- 
ceasta mai iute decît el, stă- 
pîn pe situație.

Ziua de 21 ianuarie a de
butat, așadar, pentru Vasile 
Mareș cu un fapt obișnuit 
Pe cind posesorul mașinii 
furate, se odihnea liniștit 
lipsit de orice grijă, un lu
crător de miliție depuneâ 
toată strădania pentru a-i 
păzi avutul, bunul muncii. 
Ntl eră de serviciu, dar așa 
îi dictase conștiința.

ANDREI BĂRSAN 
VIOREL RABA

(Cal. Victpriei) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Mic : ANTIGONA
— ora 10,30: PISICA SĂLBATI
CĂ — Oră 19,30; Teatrul 
GiUleștI : SPECTACOL DE MU
ZICA ȘI POEZIE — orele 
10 Și 16; NUNTA LUI FIGARO 
—- ora 19,30, Teatrul „Ion Văsi- 
lescu” : VARIETĂȚI NON-STOP
— ora 10; SICILIANA — ora 19,30;
(la Sala Palatului) : MINI-JAZ
CU MAXI-HAZ — orele 1« și 
19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. Vic
toriei) : O POVESTE CU CINTEC
— ora 11; (Str. Academiei) : DE 
CE A FURAT ZMEUL MINGEA
— ora 11; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : CÎNTICELE COMICE ; 
TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT — 
Ora 10; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : MUGUREL DE CINTEC 
ROMANESC — ora 19.30; Teatrul 
Evreiesc : UN ȘIRAG DE PERLE
— ora 11; DOUA NUNȚI ȘI UN 
DIVORȚ — ora 19.30; Circul 
Globus : ’T2 CIRC ’72 — orele 10; 
16 și 19,30.

SÏMBATA, 22 IANUARIE 1971
16.30 Emisiune în limba germa

nă. 18,15 Ritm, tinerețe dans. 19,00 
,.Las vouă moștenire". 19,15 Pu
blicitate. 10,20 1001 de seri : „A- 
vénturile celor doi căței“. 19,30 
Telejurnalul de seără. 20,00 Săptă- 
mîna internațională. 20,15 Telè- 
enciclopedia. 21.00 Film sériai : 
Invadatorii (X). 21,90 Teledivertis- 
mént. Dicționar muzical distrac
tiv : litera S. 22,50 Telejurnalul

Ultimele două partide din sfer
turile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la 
Londra s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Ilie Nâstase 
(România)—G. Battrick (Anglia) 
7—5, 6—4 ; Clark Graebner 
(S.U.A.) — Pzmcho Gonzales 
(S.U.A.) 6—2, 7—6. In semifina
le, Năstase îl va întiini pe 
Graebner, iar Richey va juca 
împotriva lui Hoad.

în semifinale, Graebner l-a 
eliminat pe Năstase cu 6—3, 
abandon al jucătorului român

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
DIN LUME AI ANULUI 1971
Asociația internațională a pre

sei sportive s-a întrunit la Pa
ris pentru a desemna pe cei mai 
buni sportivi din lume ai anului
1971. Alegerea nu face decît să 
confirme rezultatele anchetelor 
efectuate de agențiile de presă. 
Astfel, primul ioc revine ciclis
tului belgian Eddy Merckx, 
locul doi înotătoarei australiene 
Shane Gould, locul trei atletului 
finlandez Juha Vaa.tain.en, locul 
patru halterofilului sovietic Vâ
slii Aleltseev.

• In turneul Internațional 
masculin de handbal de la So
fia. echipa Trotuțul, orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ter
minat la egalitate 17—17 (11—10) 
cu formația Dosza Budapesta, 
într-o altă partidă, prima repre
zentativă a Bulgariei a întrecut 
cu scorul de 25—21 (12—7) echi
pa secundă bulgară.

• Campionul mondial de box 
Ia categoria grea, Joe Frazier, 
a primit oferta de a-și pune 
titlul în joc la începutul lunii 
martie, împotriva unui adversar 
ce va fi ales dintre trei boxeri : 
Jimmy Ellla, Jâff Menit și 
Al. Jones. Acești pugiliști sint 
antrenați de Angelo Dundee, 
managerul lut Cassius Clay.

CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 4

(din 23 ianuarie 1972)

Cagllari-Mantova 1
Cantazaro-Milan 2
riorentina-SampdorU 1
Intârnazionale-Vâres* 1

Lanerossi-Juvéntu« X3
Napoli-Atalïnt* 1
Torino-Bologna lx
Vcrona--Roma x2

Arêzzo-Monza 1
Césenà-Palérmó IxZ
Foggia-Catània 1
ReSglna-LiVorno X

Ternana-Brescia ix

de noapte. Sport. 23,00 Program 
de romanțe și cîntéee de petre
cere.

Duminica, m ianuarie ion
programul I

8,15 Gimnastica pentru toți. 
8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața 
satului. H.io Să înțelegem mu
zica — ciclu de inițiere muzicală. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Sport. 16,00 Postmeridian. 17,10 
Film serial pentru tineret : PLA
NETA GIGANȚILOR. 18,00 Cînta- 
re patriei. Concurs Coral inter- 
județean. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,0o Acești 
oameni minunați în mașinile lor
— documentar TV. 20,20 Film 
artistic : CÎT TIMP EȘTI SĂNĂ
TOS. 31,40 Melodii, melodii. 22,45 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL H

20,00 Reîntîlnire cu personaje 
îndrăgite de copii. 20,20 Bucu- 
reștiul necunoscut : hanurile ora
șului. 20,40 Teatrul liric TV. 21,30 
Buletin de știri; 21,35 Săptămîna 
culturală bucureșteană. 21,50 
Noutăți științifice și tehnice din 
lumea întreagă. 22,00 Film serial : 
Invadatorii (IX) — reluare.

LUNI. 24 IANUARIE 19«

16,00—17.00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură. 18,00 Sce
na. 18,30 Refrene fără vîrstă. 
18,45 Stop-cadru. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurna
lul de seară. 20,00 Hai să dăm 
mînă cu mînă — emiăiune de 
versuri și cîntece dedicate Unirii 
Principatelor Române. 20,25 P.o- 
man foileton : Dăvid Copperfieid 
(Vf). 21,15 Steaua fără nume — 
floarea din grădină. 22,15 £)in 
țările socialiste : R.P.D. Coreeană
— noul peisaj rural. 22,30 Tele
jurnalul de noâpte.



I

„SCÌNTE! A TINERETULUI" pag, 3 VIAȚA DE ORGANIZAȚIE SlMBĂTĂ 22 IANUARIE 1972

—

Cunoașterea începe 
cu informarea!

Este firească importanța 
acordată în cadrul mun
cii de educație politică și 
a propagandei ideolo

gice răspîndirii celor mai re
cente informații asupra pro
gresului cunoașterii umane, edu
cării viitoarelor cadre de munci
tori, tehnicieni și ingineri în spi
ritul interesului pentru tehnică, 
al înțelegerii exigențelor ei deo
sebit de mari. Organizației 
noastre U.T.C. îi revin în aceste 
direcții sarcini diverse și com
plexe. Noi trebuie să dezvoltăm 
activitățile practice ale tinerilor 
(domeniu în care sîntem mult 
ajutați, începînd cu acest an, 
prin înființarea atelierelor școală 
ce oferă baza materială necesa
ră), să stimulăm pasiunea pen
tru tehnică, aptitudinile, capaci
tatea lor creatoare prin societă
țile tehnico-științifice, cercurile 
de modelism, de radio-amatori și 
electroniști, prin stimularea tine
rilor inovatori și raționalizatori, 
a cercetătorilor, în cadrul unor 
concursuri, a unor sesiuni de 
comunicări etc.

Larga informare a tinerilor a- 
supra perspectivelor dezvoltării 
științei și tehnicii constituie un 
aport însemnat pe care organi
zația U.T.C., prin diverse forme 
de activitate, îl poate avea la 

orientarea profesională a elevi
lor, la stimularea interesului lor 
pentru o continuă perfecționare, 
menită să asigure corespondența 
permanentă între exigențele in
dustriei noastre moderne și ni
velul de pregătire al celor ce lu
crează cu utilaje și instalații re- 
prezentînd, uneori, cele mai noi 
expresii ale tehnicii contem
porane.

Pentru reușita acestor acțiuni 
sînt necesare nu fonduri deo
sebite, nu o bază materială spe
cială, ci condiții în principiu 
mult mai ușor de realizat: un 
corp de conferențiari și biblio
grafie. Plus inițiativă. Cel mai 
greu e cu inițiativa... In ceea ce 
privește conferențiarii nu ne pu
tem plînge că ne lipsesc. Și în 
orașe și la sate există un mare 
număr de specialiști cu o pre
gătire remarcabilă în toate do
meniile, mulți dintre ei membri 
ai organizației noastre. Fără în- 
doială că alături de numele pres
tigioase ale științei și culturii 
noastre, sutele de doctoranzi și 
doctori în științe tineri, miile de 
cercetători, ingineri și profesori 
uteciști pot alcătui o puternică 
rezervă de cadre pentru o ac
tivitate obștească destinată popu
larizării celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii in rîndu

rile masei de tineri. Comitetele 
municipale U.T.C. ar putea do
vedi mai multă inițiativă în sta
bilirea unor legături trainice cu 
colectivele institutelor de cer
cetări și proiectări, cu cadrele 
didactice universitare tinere, 
pentru a asigura la cluburile din 
întreprinderi, de la sate sau chiar 
în cadrul unor reuniuni la lo
cul de muncă organizarea unor 
manifestări mergînd de la scur
ta și operativa comentare a unui 
eveniment științific de răsu
net național sau mondial pînă la 
conferințe și simpozioane alcă
tuite pe baza întrebărilor și pro
punerilor uteciștilor. Din păcate, 
în această direcție se face în 
prezent prea puțin în raport atît 
cu necesitățile cît și cu posibili
tățile existente.

Referindu-ne la literatura de 
propagandă științifică și tehnică 
trebuie spus că, clacă în ceea ce 
o privește, pe prima, mai ales 
sub aspectul culturii științifice 
generale, editurile publică destul 
de mult în ultima vreme, cartea 
tehnică destinată în special ca
drelor medii din diferite domenii 
de activitate este foarte slab re
prezentată în librării și, ceea ce 
mi se pare mai grav din punct 
de vedere al perspectivei, în 
planurile editoriale.

Pentru a stimula creația știin
țifică originală și a oferi tineri
lor posibilitatea să o cunoască, 
Comitetul Central al U.T.C. și-a 
propus pentru 1972, pe linia 
unor acțiuni ce au căpătat deja 
o anumită tradiție, organizarea 
unei sesiuni naționale a specia
liștilor din construcțiile de ma
șini, iar în colaborare cu revista 
„Tehnium“ a organizat un con
curs destinat să stimuleze tinerii 
inventatori. Am sprijinit și vom 
acorda în continuare tot ajuto
rul organizațiilor U.T.C. care au 
dorit să-și creeze lectorate teh- 
nico-economice pentru tineri. 
Dispunem de posibilitatea de a 
sprijini manifestările cu caracter 
de popularizare și educare știin- 
țifico-tehnică cu aproape 3 000 
de filme și diapozitive. Un ca
talog cuprinzînd peste 300 de 
filme selecționate, dintre a- 
cestea, a fost deja difuzat în 
toate județele. Desigur însă, 
esențială rămîne inițiativa loca
lă,Ridică cea de la nivelul orga
nizației U.T.C. de secție din 
C.A.P., din școli.

Ing. VLAD GALIN, 
adjunct de șef de secție 

lu C.C. al U.T.C.

CINE SE ÎNSCRIE
LA CUVÎNT?

Cînd se vorbește de pro
paganda tehnică gîndu- 
rile se îndreaptă imediat 
spre tinerii din industria. 

Evident, dotarea tehnică în a- 
cest sector este net superioară 
celei din agricultură. Dar în 
condițiile pătrunderii celor mai 
noi descoperiri ale științei în 
domeniul nostru de activitate, 
în condițiile unei mecanizări din 
ce în ce mai puternice a muncii 
pe ogoare ca și a industrializării 
creșterii animalelor, pregătirea 
tînărului de la sate nu se poate 
baza numai pe tradiție, pe ex
periența din străbuni. Poate pen
tru că ideea de propagandă teh
nică este mai puțin asociată cu 
agricultura sînt și atît de puține 
agrocluburi. Mie mi se pare însă 
că agrocluburile pot constitui o 
formă prin care organizația 
U.T.C. poate stimula interesul 
tinerilor specialiști pentru ceea 
ce e nou în meseria pe care 
și-au ales-o. S-ar părea că asta 
oricum constituie o obligație 
profesională. Practica însă ne 
dovedește că de multe ori în 
absența unui stimulent inerția 
acționează chiar și la tineri ru
tina, grijile zilnice ale îndepli
nirii planului, comoditatea ani- 
hilînd entuziasmul cu care tinerii 
specialiști vin din facultate. E- 
sențial mi se pare de aceea să 

menținem vie flacăra pasiunii 
pentru meserie sau, dacă ea nu 
există (și sînt destule cazuri) s-o 
aprindem noi.

Agroclubul din Chirnogi a luat 
ființă în 1968 ca un mijloc de 
ridicare a pregătirii politice și 
profesionale a specialiștilor din 
întreprinderea noastră. S-au în
scris atunci toate cele 32 cadre 
din l.A.S. Această unanimitate ar 

Terenul propagandei 
tehnice—activitatea 

productivă
putea lăsa să se creadă că era 
vorba de o sarcină de organiza
ție, o obligație; nu, nu a fost 
nimic obligatoriu ■— ceea ce 
ne-am propus să facem ne in
teresa pe toți în cel mai înalt 
grad și este semnificativ pentru 
aceasta faptul că în anii urmă
tori au făcut cerere să fie ad
miși în agroclub specialiști din 
C.A.P.-urile învecinate. Înscrie
rile se fac intr-adevăr pe bază 
de cerere, care este supusă dis
cuției membrilor clubului. Cel 
admis cotizează lunar, ca și cei
lalți membri, cu 10 lei. Banii 
aceștia îi folosim ca să facem 
față diverselor cheltuieli legate 
de activitatea clubului. Esențial 
aici — și de asta dau amănun
tele de mai sus — este faptul 

că oamenii simt că nu participă 
la o ședință la care au fost mo
bilizați pentru că a fost trecută 
în plan o acțiune de. propagandă 
tehnică, ci vin realmente la un 
club tehnic care răspunde inte
reselor lor directe, la niște reu
niuni unde discuțiile sînt intere
sante, unde se simt bine, ca în
tre colegi de generație, de me
serie. Membrii clubului aleg a

nual, prin vot deschis, un pre
ședinte, un vicepreședinte și un 
secretar care conduc întreaga 
activitate pe baza unui program.

Acest club, care reprezintă o 
inițiativă a organizației U.T.C. 
din întreprinderea noastră, a re
zolvat pînă acum unele proble
me de maximă importanță pen
tru procesul de producție cum 
ar fi combaterea unor anumite 
specii de buruieni din orezării, 
structura hibrizilor de porumb și 
densitățile optime în condițiile 
locale, înființarea unei pășuni 
artificiale. Intr-un caz — eva
cuarea dejecțiilor în complexele 
de îngrășare a taurinelor — a- 
groclubul a stabilit o colaabora- 
re, pe bază de contract, cu ca
tedra de hidrotehnică a Politeh- 

nidi bucureștene.
Cred însă că nu trebuie să 

vedem în aceste cercuri de pro
pagandă tehnică un cadru limi
tat la problemele de specialitate. 
După plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971, pe lingă 
tematica profesională am intro
dus în dezbaterile ședințelor 
noastre o serie de subiecte me
nite să contribuie la pregătirea 
specialiștilor din punct de ve
dere politic, avînd în vedere că 
toți sînt conducători ai unor 
locuri de muncă. In același timp 
membrii agroclubului au sarcina 
să țină lecții în perioada de iar
nă la cercurile de perfecționare 
pentru muncitori, astfel îneît și 
aceștia să fie la zi cu tot ce a- 
pare nou în meserie.

Noi avem cîteva experiențe 
pozitive în colaborarea cu Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu“ 
din București. Cred că rezolva
rea unor probleme majore ale 
unităților agricole ca și propa
ganda științifică și tehnică în a- 
ceste unități ar cîștiga mult dacă 
asistenții, cadrele tinere din în- 
vățămîntul superior și din cer
cetare și-ar propune să participe 
la acțiuni concrete de colabora
re cu noi. Evident, există și în 
învățămint sau cercetare or
ganizații U.T.C. Invitația la co
laborare pe care le-o adresez în 
numele agroclubului nostru cred 
că le poate stimula în inițierea 
unor asemenea acțiuni cu ori
care altă organizație U.T.C. din 
agricultură.

Ing. IOAN OANCEA, 
directorul l.A.S. Chirnogi

EDUCAȚIA ȘTIINȚIFICA A TINERILOR
Congresul al IX-lea al 

U.T.C. a pus în fața orga
nizației noastre sarcini 
sporite în ceea ce pri

vește crearea unei mișcări de 
masă în rîndurile tineretului pen
tru știință și tehnică. Cerința a- 
ceasta este firească într-o epocă 
caracterizată prin puternica afir
mare a capacității omului de a 
utiliza știința ca instrument de 
accelerare a progresului material 
și spiritual al societății. Experi
ența pe care am cîștigat-o în ul
timul timp într-un județ ca Bra
șovul, puternic industrializat, cred 
că ar putea interesa și alte orga
nizații, avînd în același timp con
vingerea că acest schimb de ex
periență inițiat de „Scînteia tine
retului", la care mi s-a oferit po
sibilitatea să mă înscriu la cu
vînt ne va aduce, în replică, su
gestiile prețioase ale altor acti
viști.

Una din problemele pe care 
ni le-am pus a fost găsirea moda
lităților de a sprijini creația teh- 
nico-științifică, de a oferi tineri
lor posibilitatea nu numai de a 
se informa ci de a transforma a- 
ceastă activitate într-o muncă u- 
tilă social, deci de a realiza lu
crări originale. Trebuie spus că 
cercurile de creație tehnico-știin- 
țifică au deja o bună tradiție, 
primul înființîndu-se în Brașov 
încă din 1966. El este destinat 
tehnicienilor cu o pregătire medie 
sau superioară dar experiența ne-a 
arătat că pot participa cu rezulta
te bune și muncitori de înaltă 
calificare. Cred că este însă im
portant să nu limităm activitatea 
cercului numai la elaborarea de 
studii cu caracter tehnologic, ci 
să utilizăm activul lui și pen
tru acțiuni de propagandă știin
țifică și tehnică în rîndurile ma
sei de tineri muncitori.

Ne-am străduit totdeauna să 
evităm apariția formalismului în 
acest sector. De aceea în afara 
ședințelor obișnuite de lucru, am 
izbutit să organizăm cu regulari
tate, semestrial, sesiuni de comu
nicări la nivelul întreprinderilor 
și de două ori pină acum chiar 
la nivelul județului. In felul a- 
cesta tinerii se simt stimulați, 
văd că pot să se afirme, lucrări
le lor ajung să fie verificate în 
practică. Inițiativa organizației, 
cercul de creație adică, nu con
stituie astfel un scop în sine ci o 

De la trezirea interesului 
la stimularea atitudinii 

creatoare
rampă de lansare a inițiativelor 
individuale. Interesul manifestat 
astăzi pentru această formă de 
activitate este destul de mare — 
în aceste cercuri sînt înscriși circa 
400 de tineri specialiști. Finali
zarea unora din lucrări a adus în 
1971 industriei brașovene econo
mii în valoare de 8,5 milioane 
lei. Totodată în cinstea semicen
tenarului U.T.C. no pregătim să 
organizăm cea de a treia sesiu
ne județeană de comunicări.

Cele mai multe dintre eforturi
le noastre sînt îndreptate însă 
spre acțiunile cu caracter de 
masă. Printre formele de propa
gandă științifică și tehnică din 
județ aș cita o inițiativă a orga
nizației U.T.C. de la Fabrica de 

scule Rîșnov, care s-a extins a- 
cum și la alte organizații. Este 
vorba de „Caleidoscopul tehnico- 
științific pentru tineret“. In ca
drul unor reuniuni (intenționat 
evit cuvîntul ședință, întrucît a- 
ceste manifestări nu au caracte
rul unor adunări cu convocator, 
cu mobilizare, uneori formală, ci 
se bazează exclusiv pe capacitatea 
tematicii de a atrage auditorii), 
tineri specialiști prezintă pentru 
muncitori și absolvenții școlilor 
profesionale noi principii de func
ționare ale unor utilaje puse la 

punct in țară sau în diverse col
țuri ale lumii, discutînd și even
tualele domenii de utilizare, e- 
valuînd perspectivele dezvoltării 
acestor invenții etc. Totdeauna 
aceste expuneri sînt urmate de 
discuții, nu rareori înfierbîntate și 
pasionate. Comitetul municipal 
U.T.C. Brașov a inițiat la rîndul 
său o emisiune specială la stația 
de radioficare: ..Tineretul și 
contemporaneitatea" iar la Com
binatul chimic Făgăraș, secția de 
radioamplificare transmite emi
siunea „La hotarele științei". Ex
punerile sînt pregătite de către 
tineri specialiști din cadrul Con
siliului tineret muncitoresc. A- 
semenea emisiuni au loc acum și 
la organizații din Săcele.

t

Important este să ținem tot
deauna cont de interesul unor a- 
numite categorii de specialiști 
pentru o anumită categorie de 
informații. In felul acesta vom 
asigura totdeauna eficiența pro
pagandei științifice. De pildă, 
răspunzînd unor propuneri făcute 
de tineri, am inițiat pentru ingi
neri. economiști și profesori de 
matematică un ciclu de prelegeri 
de estetică industrială. Și tot pen
tru această categorie de specia
liști, cu sprijinul Politehnicii și al 
Centrului teritorial de calcul am 
organizat cursuri de inițiere in 
programarea calculatoarelor elec
tronice. Informarea se conjungă 
astfel cu utilitatea practică, cu
noașterea- celor mai noi progre
se ale științei servind direct ti
nerilor, (în funcție de nivelul de 
pregătire pe care îl au), în creș
terea calitativă a muncii lor.

In perspectivă, pornind de la 
realizările noastre intenționăm să 
reunim toate cercurile de creație 
științifică într-o uniune județea
nă, organism integrat consiliului 
județean al tineretului muncito
resc. Această uniune va condu
ce și îndruma. în același timp, ac 
tivitatea societății tehnico-științi
fice a elevilor (pe care, de ase
menea, vrem s-o înființăm) ca și 
a cercurilor științifice studențești. 
Credem că o asemenea integrare 
a tuturor formelor de activitate 
orientate, spre creația și inovația 
tehnico-științifică va spori simți
tor calitatea și eficiența propa
gandei științifico-tehnice, va 
stimula mai mult participarea di
rectă a tinerilor, sentimentul lor 
de autori ai activității la care sînt 
antrenați.

Ing. ION STATE 
secretar al Comitetului județean 

Brașov al U.T.C.

In domeniul medical pro
blemele pregătirii profe
sionale, mai mult poate 
decît în alte sectoare, 

nu pot fi despărțite de cele 
ale eticii profesionale. Pen
tru că oricît de serioase cunoș
tințe ar avea în specialitate un 
medic sau un cadru mediu, esen
țială rămîne atitudinea lui față 
de bolnav. Cred că orice unitate 
de asistență sanitară ar trebui a- 
preciată nu numai după nivelul 
personalităților care lucrează în 
cadrul ei, ci și după cel al fie
cărui salariat, pînă la soră și 
asistentă. In tratarea unui bol
nav, în salvarea unei vieți, ho- 
tărîtoare este nu numai inter
venția-și competența profesoru
lui, ci și conștiinciozitatea, dă
ruirea, pasiunea cu care acesta 
este ajutat uneori de-a lungul a 
săptămîni de tratament de către 
cadrele medii. Or, aceste cadre 
sînt în marea lor majoritate ti
nere, fac parte din organizația 
U.T.C.

Iată de ce, pentru noi proble
mele educării tinerilor în spiritul 
unei înalte răspunderi profesio
nale sînt permanent conjugate cu 
cele ale informării lor asupra 
progreselor înregistrate de prac
tica medicală, de industria far
maceutică. Una din acțiunile 
cele mai importante întreprinse 
in direcția propagandei știin
țifice o constituie concursul in
titulat „Cartea medicală în spri
jinul cadrelor medii și auxiliare“.

Am antrenat în cadrul lui toți 
salariații tineri, pînă la 35 de 
ani. Din experiența noastră tre
buie să spunem că organizarea 
unei asemenea acțiuni necesită 
la nivelul organizațiilor U.T.C. 
o intensă muncă politică, în
trucît inerția e destul de puter
nică și, neobișntiiți cu studiul 
individual permanent, mulți ti
neri se hotărăsc destul de greu 

să se înscrie într-un concurs care 
presupune o verificare publică a 
cunoștințelor lor. Selecția a fost 
foarte severă și cred că succesul 
unei asemenea acțiuni este legat 
tocmai de exigențele verificării 
candidaților la primul • palier. In 
momentul în care tinerii își dau 
seama că nu e o joacă, o treabă 
formală ci o acțiune pe qiretoți, 
inclusiv specialiștii t vîrstnici o 
privesc cu răspundere, atunci și 
ei se angrenează cu ambiție și 
seriozitate. Comisii alcătuite din 
directori, șefi de secție, repre
zentanți ai organizației U.T.C.,

Un examen 
al cunoștințelor, 

dar si unul 
al conștiinței

-> J

medici specialiști au examinat 
candidații la nivelul unității. Cîș- 
tigătorii acestei faze au ajuns la 
concursul pe municipiu. Impor
tantă mi se pare însă nu atît me
todica concursului, în care sînt 
convins că multe organizații 
U.T.C. au deja o experiență, cît 
acțiunile colaterale pe care le-am 
întreprins. De pildă înaintea fa
zei finale am organizat o serie de 
consfătuiri cu cadrele medii pe 
următoarea temă: cum poate 
contribui tineretul din unitățile 
medicale la rezolvarea probleme
lor profesionale concrete ce apar 
în instituțiile respective ? Am or
ganizat o largă discuție pe pro
bleme deontologice punînd în 
dezbatere profilul etic al cadru

lui medical. Pentru consfătuirile 
acestea am pus la dispoziția ute
ciștilor un material de bază, 
multiplicat și distribuit în toate 
organizațiile. Concursul profesio
nal s-a transformat astfel într-un 
prilej de ridicare nu numai a 
pregătirii de specialitate, ci și de 
autoexaminare a conștiinței pen
tru multe din tinerele cadre me
dicale.. Această confruntare pu
blică a fost susținută de Direcția 
sanitară a municipiului printr-un 
element deloc neglijabil: pe baza 
rezultatelor obținute în concurs 
o serie de cadre tinere au fost 
promovate în muncă, unora li 
s-au acordat grade superioare 
etc. Organizația U.T.C. și-a do
vedit astfel capacitatea de mobi
lizare și a ciștigat un prestigiu 
sporit în unitățile medicale.

Există însă și alte forme de 
propagandă științifică care s-au 
dovedit utile. De pildă, pentru 
specialiștii cu studii superioare 
am inițiat, sub titlul „Medicina 
secolului XX“ un ciclu de ex
puneri în care sînt prezentate 
sectoare de avangardă ale științei 
medicale discutîndu-se în același 
timp implicațiile filozofice ale 
noilor descoperiri. In general 
cred că acest aspect nu trebuie 
neglijat întrucît unii savanți din 
țările occidentale, remarcabili 
prin creația lor științifică, ajung 
pe plan filozofic la interpretări 
idealiste ale fenomenelor desco
perite.

La alt nivel, pentru cadrele 
medii am organizat pe baza pro
punerilor lor „Dicționarul me
dical“, ciclu de expuneri asupra 
unor teme de interes general, 
cum ar fi noile medicamente in
troduse în practică, tehnicile de 
explorare funcțională etc.

Dr. VIRGILIU POPA 
prim secretar al Comitetului 

U.T.C. al sectorului Sănătate — 
București

P
ropaganda științifică și 
tehnică are importante im
plicații asupra formării 
conștiinței socialiste a ti
nerilor ca și a perfecționă

rii lor pe pian profesional. Tn pa
gina noastră de azi s-au înscris 
la cuvînt reprezentanții unor or
ganizații care au dobîndit în ulti
mii ani o experiență ce poate fi 
asimilată în esența ei, indiferent 
de specificul domeniului în care 
muncesc tinerii. Ideea unui con
curs legat de cartea tehnică ce 
poate fi asociat cu dezbateri pe 
teme legate de etica profesională, 
de pilda, este valabilă în multe 
alte sectoare, în afara celui me
dical. După cum atmosfera cole
gială, dar în același timp de lu
cru a agroclubului din Chirnogi 
e un element ce merită subliniat, 
in atenția oricărui club tehnic. Ni 
se pare demn de remarcat, pe a- 
ceastă linie că toți cei ce s-au 
înscris la cuvînt la invitația 
noastră au subliniat independent 
același element de bază al acti
vității lor : tematica diferitelor 
forme de propagandă științifico- 
tehntcă a fost aleasă totdeauna 
în funcție de interesul tinerilor, 
de posibilitatea de a valorifica re
zultatele acestei activități In
unitățile în care ei lucrează.
Dar trebuie spus că s-a realizat 
încă puțin pe linia propagandei 
științifico-tehnice in rîndurile 
masei de tineri, așa cum se pre
coniza în hotărîrile Congresului 
al IX-Iea al U.T.C. Această ac
țiune trebuie înțeleasă nu sub 
aspectul formal al raportării în
deplinirii unor puncte din plan, 
nu în ideea completării activității 
ce se desfășoară în orele de ate
lier din școli, ci ca un element 
esențial al muncii politice desfă
șurate de organizația U.T.C. 
Afirmarea Ideologiei noastre 
marxist-leniniste. formarea con
științei tineretului în spiritul 
concepției despre lume a proleta
riatului, sînt indisolubil legate de 
cunoașterea largă de către mase a 
tuturor victoriilor repurtate pe 
frontul științei, ele constituind 
dovezi incontestabile ale materia
lității unei lumi guvernate de 
legi obiective, o lume pe care ge
nerațiile tinere sînt chemate să o 
deservească, transformlnd natura 
pe baza legilor ei, perfecționînd 
societatea pe baza politicii parti
dului comuniștilor, politică al că
rei prim atribut constă în carac
terul ei științific.

Anchetă realizată de
ANDREI BANC

INSTRUIREA ORGANELOR U.T.C. NOU ALESE

BALANȚA SE ARATA 
NEHOTÀRÎTÀ

Ne aflăm Ia Curtea de Argeș. 
Comitetul orășenesc al U.T.C. 
organizase un program de in
struire pentru secretarii comite
telor U.T.C. din întreprinderi, 
instituții, organizații subordo
nate comitetului orășenesc. Fu
seseră invitați cițiva din mem
brii comisiilor și ai consiliilor 
din cadrul aceluiași organ. La 
început părea că nimic nu fu
sese uitat și îndeosebi caracterul 
particular al reuniunii, întrunind 
oameni în sarcina cărora abia 
se înscria, după aceea, obliga
ția retrasmiterii problemelor a- 
similate și nu oriunde, ci către 
activele largi din propriile lor 
organizații. Dar, în urzeala ac
țiunii Ia care ne referim firele 
înnoitoare și cele de stil vechi 
se împleteau în așa măsură, in
cit și acum ne este greu să dis
cernem cu adevărat o notă do
minantă care să încline balanța 
fie intr-o parte, fie într-alta. 
Iată citeva exemple :

înnoitor: programul a inclus 
în prima sa parte o discuție li
beră, deschisă, mai degrabă un 
schimb de opinii, de experiențe, 
în legătură cu două din temeiu
rile fundamentale ale desfășură
rii vieții de organizație — a- 
dunarea generală și încredința
rea unei sarcini ooncrete fiecă
rui utecist. Ilie FLOREA, de 
pildă, secretarul comitetului 
U.T.C. de Ia Școala de șoferi, 
fără să pară impresionat de fap

tul că în alcătuirea inițială a 
programului instruirii lui nu i 
se stabilise nici un rol, a în
ceput să relateze simplu și cu 
detalii practice demne de luat 
în seamă modul în care se des
fășoară în organizațiile U.T.C. 
din școală repartizarea sarcini
lor pe om. pe echipe și brigăzi, 
în domeniul muncii patriotice. 
Demonstrație însoțită de cifre 
elocvente referitoare la rezulta
tele obținute numai în anul a- 
cesta cu tinerii, pe șantierul 
noului local de școală, unde s-au 
executat : blocul social, o sală 
de mese, centrala termoelectri
că, construcțiile gospodăriei 
anexă.

Stil vechi : tot în această pri
mă parte fusese prevăzută pre
zentarea a patru informări de 
către secretarii comitetelor 
U.T.C. de la Fabrica de confec
ții, spital. liceul agricol, O.C.L. 
Legate prea puțin de conținu
tul și de intențiile instruirii, 
formulate într-un stil rigid și 
pretențios, cu referiri la ce vrei 
și ce nu vrei, ele au și fost pînă 
la urmă abandonate.

Și una și alta : După ce Rada 
ZLOTEA, secretară a comitetu
lui U.T.C. de la Fabrica de con
fecții, Doina MANOLESCU, se
cretară a comitetului U.T.C. din 
liceul agricol și Dumitru MA
RIN. secretarul comitetului 
U.T.C. de la spital, încercaseră 
să definească utilitatea caietului 
de sarcini și modalitățile de fo

losire ale acestuia, adăugind 
principiilor teoretice vehiculate 
pină atunci în instruire corecti
vele activității practice proprii, 
Nicolae BICHERU, secretar al 
comitetului U.T.C. de la E.C.H., 
a cerut brusc cuvîntul. Privind 
în jurul său de sus în jos, de 
la nivelul membrului în biroul 
comitetului orășenesc, Nicolae 
BICHERU își rostea răspicat în
trebările pentru ceilalți, cu si
guranța omului care știe că are 
să-i bage in cofă. Caiet de sar
cini ? Lui să i se demonstreze 
pe îndelete ce și cum. Tonul mi 
se părea că susură de demago
gie si nu mă înșelam. Nicolae 
BICHERU și-ar fi putut satis
face curiozitatea eventual ape- 
lînd la propriile sale exemple. 
Dar el. deși știe bine ce sînt și 
la ce folosesc caietele de sar
cini n-a avut pînă atunci ideea 
adoptării lor în nici una din 
organizațiile de la E.C.H.

Stil vechi : partea a doua a 
instruirii părea să fie consacrată 
prezentării sistematice a cîtorva 
direcții de acțiune în domeniul 
muncii politico-ideologice și a 
instructajului propriu-zis_ cu 
problemele curente ale activită
ții organizațiilor U.T.C. în pri
vința intențiilor referitoare la 
cele dinții Nicolae MOISESCIJ, 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.C., le-a dizolvat în cuprin
sul prezentării manifestărilor lo
cale dedicate semicentenarului. 
Irosindu-și timpul cu lectura 
cîtorva file dactilografiate, el 
s-a limitat la rememorări de 
regulamente și bibliografii deja 
în circulație, precum și la anun
țuri și recomandări de tipul : 
cutare formație artistică va da 
în ziua de... un spectacol, se 
pregătește de mult dar este sfă
tuită să o facă în continuare 
etc. Despre substanța reală a 

muncii politice în organizație, 
despre atribuțiile activelor în 
desfășurarea ei, ca și despre 
precizările legate de ceea ce au 
de întreprins secretarii prezenți 
pentru a le lămuri celorlalți la
turile concrete ale muncii poli
tice — nici o vorbă.

înnoitor : prezent la instruirea 
despre care vorbim, Constantin 
VOINEAG, prim-secra. ar al Co
mitetului județean Argeș al 
U.T.C.. așeza în concluziile sale 
lucrurile pe un teren cu adevă
rat ferm. Dîndu-le pe îndelete 
citeva recomandări utile partici- 
panților, pe de o parte în legă
tură cu modalitățile de care tre
buie să se slujească pentru a 
realiza in fapt apropierea tînă- 
rului de organizație, pe de alta 
despre necesitatea ca fiecare din 
ei să le precizeze cadrelor nou 
alese, prin birourile organizații
lor subordonate, detaliile prac
tice ale întocmirii unui program 
de activități, ale pregătirii unei

FARA PAUZE DE LA 
0 ETAPĂ LA ALTA

După ce, cu o săptămînă în 
urmă, participase la ședința de 
instruire organizată la nivelul 
municipiului, ing. Alexandru 
BARBU, secretarul comitetului 
organizației U.T.C. de la între
prinderea de reparații capitale 
rafinării din Ploiești, a trecut, în 
cadrul propriului său colectiv, 
la instruirea organelor nou a- 
lese.

— De fapt, ne spunea dînsul, 

adunări generale, ale planifică
rii muncii, repartizării și urmă
ririi sarcinilor etc., el oferea 
simburele în jurul căruia ar fi 
trebuit să se grupeze de la în
ceput fiecare din părțile distinc
te ale instruirii.

Ceea ce am vrea să semnalăm 
în incheiere poate fi exprimat 
în esență astfel : rolul unei in
struiri, mai ales a uneia a se
cretarilor de comitete U.T.C., 
este acela de a fixa cu atenție 
citeva probleme indispensabile 
nu numai pentru perioada de 
pină la următoarea întîlnire, ci 
cu o valoare principială și prac
tică incontestabilă in orice mo
ment pentru viața organizației. 
Acest adevăr ar fi trebuit mai 
consecvent urmărit cu atit mai 
mult cu cit fiecare dintre cei 
prezenți la instruire reprezentau 
veriga unui lanț continuu care, 
departe de a tezauriza, va tre
bui să transmită informații re
feritoare la procedeele practice 
de acțiune în masele de tineri, 
în activele largi ale organelor 
nou alese.

MIRCEA TACCIU

noi nu am așteptat ca abia ins
truirea să constituie îndemnul 
trecerii Ia fapte, Ia acțiune, la 
transpunerea în practică a pro
gramului de activități aprobat în 
adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri. Imediat după 
alegerea noilor birouri, în virtu
tea experienței pe care o aveau 
ceilalți membri ai activului de 
Ia nivelul comitetului pe între
prindere, am purtat discuții a

mănunțite cu fiecare din aceștia 
despre sarcinile imediate ce le 
revin, sugerindu-Ie cum să pro
cedeze, ce ar fi mai potrivit să 
întreprindă. Așa se face că după 
adunarea generală de alegeri n-a 
mai urmat cunoscuta pauză în 
activitatea noastră. Menținerea 
ritmului impus de pregătirea și 
desfășurarea adunării a asigu
rat continuitatea activității tu
turor organizațiilor, noile bi
rouri integrindu-se acestui ritm 
„din mers“. Pentru a argumen
ta cele de mai sus aș menționa 
citeva acțiuni întreprinse numai 
în ultima vreme : o excursie pe 
Valea Prahovei, organizarea 
unui concurs de selecție și 
pregătire în vederea meciu
lui de tenis pe care-1 a- 
vem programat cu întreprinderea 
vecină, începerea repetițiilor 
brigăzii de agitație, desfășurarea 
eu regularitate a formelor învă- 
țămîntului ideologic U.T.C., două 
informări politice prezentate la 
solicitarea ucenicilor din între
prindere.

Acesta este, deci, cadrul care 
a premers ședinței de instruire 
despre care aminteam și asu
pra căreia vom insista în cele 
oe urmează. Sigur că nu vom 
reproduce întreaga gamă a pro
blemelor abordate de secretarul 
organizației. Mai ales că ea a 
avut ca sursă tematica întocmită 
de comitetul municipal și pre
lucrată, de altfel, cu toți cei
lalți secretari de comitete U.T.C. 
din oraș. Vom urmări, mai de
grabă, să vedem ce a reținut A- 
lexandru Barbu pentru organiza
țiile din subordinea comitetului 
pe care îl reprezintă. Din acest 
punct de vedere mi se pare că 
elementul esențial pe care el a 
izbutit să-l transmită a fost ra
portarea fiecăreia dintre proble
mele muncii la realitățile con
crete ale organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderea de reparații 

capitale rafinării. în expunerea 
sa secretarul comitetului U.T.C. 
a insistat în mod deosebit asu
pra acelor sectoare în care or
ganizațiile de aici trebuie să-și 
intensifice munca, să înlăture 
carențele constatate cu prilejul 
analizelor recent încheiate, dînd 
în acest sens și indicații meto
dologice concrete privind mo
dul în care trebuiesc organizate 
acțiunile. Iată numai cîteva e- 
xemple : la capitolul rezervat 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică s-a vorbit cu precă
dere despre ceea ce trebuie în
treprins și cine ce anume să 
facă în legătură cu amenajarea 
bazei sportive din incinta în
treprinderii, cu înfrumusețarea 
și crearea spațiilor verzi. Era 
vorba de acțiuni concrete, ime
diate. Erau amintite unele ac
țiuni proprii discutate și cu pri
lejul adunărilor generale de da
re de seamă și alegeri, trecute 
în programele de activități în
tocmite atunci. Instruirea a con
stituit cadrul propice pentru re
levarea amănuntelor premergă
toare în anumite oazuri trecerii 
la acțiune. în același fel au fost 
tratate și obiectivele prevăzute 
la capitolele : munca politico- 
educativă, primirea în U.T.C. 
ș.a.m.d. Relativ la creșterea rîn- 
durilor organizației ședința de 
instruire la care am asistat a 
reliefat căile practice, specifice 
organizațiilor U.T.C. din între
prindere, răspîndite pe raza a 
numeroase județe ale țării, oare
cum eterogene, pentru îmbu
nătățirea pregătirii tinerilor în 
vederea primirii lor în organi
zație. S-a stăruit și asupra cî
torva măsuri concrete : crearea 
unei grupe de uteciștl cu re
zultate bune în munca de orga
nizație și în producție a cărei 
sarcină concretă să conste în 
pregătirea multilaterală a tine

rilor pentru primirea lor în 
U.T.C., cuprinderea unora dintre 
aceștia la formele de învățămint 
politic U.T.C., invitarea lor la 
unele adunări generale, discuții 
individuale.

Sigur că astfel concepută, șe
dința de instruire a ieșit, cum 
era și de așteptat, din făgașul 
obișnuit, a căpătat un mai pro
nunțat câracter de lucru, un 
grad mai înalt de eficiență. A- 
ceasta este de altfel și opinia 
secretarului organizației Aparate 
de măsură și control, Alexandru 
i’OPESCU, care preciza că. față 
de anii trecuți, instruirea a fost 
mai amplă, mai completă, că a 
abordat sub un unghi de vedere 
inedit toate aspectele muncii. 
La rîndul său, maistrul Ion 
BROTAC, locțiitor al secretaru
lui organizației U.T.C. Aparate 
de măsură automatizări, sublinia 
substanța practică a instruirii, 
caracterul ei concret, de rapor
tare a tuturor discuțiilor Ia de
taliul definitoriu pentru moda
litățile posibile de rezolvare a 
obiectivelor cuprinse în pro
gramul tematic. Desigur, ne-am 
putut da cu ușurință seama că 
printre factorii care au promo
vat acest caracter pozitiv al ins
truirii trebuie să includem atît 
prezența cit și participarea la 
discuții a secretarului comitetu
lui de partid pe întreprindere, 
Constantin MARINICA precum 
și a directorului adjunct, Ilie 
UNGUREANU. Dar întregul an
samblu al conținutului instruirii, 
dobîndit prin dezbaterea des
chisă a problemelor organizației 
U.T.C., a fost, într-un cuvînt, de 
conturare a unui mod de acțiu
ne operativ și eficient ceea ce îi 
amplifică, negreșit, valoarea.

AL. DOBRE
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Emilia C„ Buzău : „Ci
tesc în fiecare sâmbătă 
rubrica și îmi face plăce
re să discut diferitele ca
zuri care sînt publicate fie 
cu familia, fie cu priete
nele sau prietenii mei. 
Am terminat de cîțiva ani 
școala, acum sînt în pro
ducție, distracții prea mul
te nu am, așa că lectu
ra ocupă un loc foarte im
portant în timpul meu li
ber. Nu-mi place să scriu 
și să mă scot în evidență 
cu orice preț, dar acum 
vreau să discut pe margi
nea unui caz care m-a in
teresat și pe marginea că
ruia am discutat mult. 
Este vorba despre întreba
rea unui cititor care vro
ia să știe dacă e bine ca 
un tinăr sau o tînără să 
mărturisească părinților 
prima sa dragoste, dacă e 
bine să te destăinui pe 
marginea acestor chestiuni 
atît de delicate. Răspunsul 
dv. a fost succint, dar su
gestiv. în sensul că suge
rați acolo faptul de mare 
importanță al relațiilor din
tre părinți si copii, încre
derea care trebuie să exis
te între ei. Mi-a reținut, 
de asemenea, atenția acea 
frază în care ați spus că 
și copiii au datoria să-și 
educe părinții. Pe această 
temă aș vrea să vă po
vestesc și eu două cazuri. 
Primul mă privește și pe 
mine în mod direct. La 
vîrsta de 18 ani (acum am 
22) am cunoscut întîmplă
tor pe stradă un tinăr, pe 
care mi l-a recomandat o 
colegă. Nu am dat impor
tanță faptului, dar iată că 
a doua zi. tot „întîmplă
tor“, persoana mă întîl- 
nește pe stradă, stă de 
vorbă cu mine vreme de o 
oră, după care mă invită 
la cofetărie; eu refuz, dar 
nu mă pot abține să nu-i 
promit că in seara acele
iași zile vom merge îm
preună la film. Nu le-am 
spus nimic părinților și 
m-am dus cu el la film, 
s-a comportat deosebit de 
politicos și amabil și mi 
s-a recomandat ca tehni
cian topometru, spunind 
că se află pentru trei luni 
in orașul nostru în detașa
re, că este din București 
și că urmează facultatea la 
fără frecvență. El mă aș
tepta în fiecare zi în oraș, 
ne vedeam, mergeam ia 
plimbare sau la filme, le
gătura dintre noi căpătînd 
destul de multă seriozitate. 
La un moment dat el mi-a 
spus că peste trei luni, 
cînd va pleca din Bucu
rești, vrea să plec cu el și 
să ne căsătorim. Pentru 
asta nu e nevoie să le 
spun nimic părinților, pen
tru că nici el nu are de 
gînd să dea socoteală pă
rinților săi de ce face, 
fiind major. Am fost des
tul de șocată de propune
rea lui și m-am gîndit 
timp de două nopți la 
cele ce-mi spusese. Mă în
trebam dacă e bine sau 
nu să le spun părinților 
despre această relație și 
despre propunerea lui. Ti- 
nărul îmi plăcea și nul 
gîndeam că, dacă m-aș că
sători, aș putea să-mi ur
mez studiile fără să mai 
fiu o povară pentru pă
rinți. care întrețineau încă 
două surori si un frate la 
școală și facultate. în cele 
din urmă m-am gîndit că 
aș face un gest inadmisibil 
dacă i-aș minți, deoarece 
ei aveau o încredere de
plină în mine, niciodată nu 
puseseră la îndoială spuse
le mele, eram chiar un 
exemplu în familie. Și a-

tunci mi-am luat inima în 
dinți și le-am spus părin
ților totul. Ei au fost la 
început supărați că nu am 
venit mai înainte să le 
spun, după Care mi-au 
spus că ei nu se opun u- 
nei căsătorii, dacă persoa
na respectivă îmi place și 
prezintă garanții de încre
dere. Tata mi-a cerut voie 
să verifice spusele lui, în 
așa fel îneît să nu simtă 
nimic el. Așa a făcut și 
peste o săptămînă am aflat 
că cel care îmi ceruse 
mina era căsătorit în Bucu
rești, avea și un copil, își 
părăsise soția, care îl dă
duse în iudecată pentru 
neplata pensiei alimentare. 
In plus, respectivul făcuse 
și doi ani și trei luni în
chisoare pentru huliganism 
(mi se pare că era vorba 
de un viol). Cînd l-am în- 
tîlnit a doua zi și i-am 
spus, a scăpat țigara din 
mină și m-a întrebat ener
vat cu ce drept îl verifica-

au discernămînt, ei sint 
cei mai apropiați de noi, 
mai apropiați de noi decît 
prietenii și colegii de 
muncă.

Sînt convinsă că aceste 
rînduri, dacă nu v-au plic
tisit, vor fi de folos celor 
care au fost sau vor fi în 
situații asemănătoare“.

De acord.
Sima Emil, jud. Praho

va : „Destul de dese au 
fost scrisorile prin care 
s-a pus în discuție situa
ția unor tineri paraziți. Eu 
aș pune de la început 
următoarea întrebare: este 
suficient să lăsăm rezolva
rea acestor lucruri pe sea
ma organizațiilor U.T.C., 
a familiei, a opiniei pu
blice sau e mai nimerit 
să se emită un decret, o 
lege prin care acești tineri 
paraziți să fie obligați să 
muncească ? Nu vreau să 
minimalizez rolul factori
lor susmenționați, efortu
rile lor sînt utile, intr-ade

N. Topoganu, Bucu
rești :

„încep întîi prin a vă 
cere scuzele necesare deoa
rece îmi dau seama că 
prin această scrisoare vă 
voi răpi și eu cîteva clipe 
din prețiosul dv. timp.

Dar să intru în subiect.
Am aproape 20 de ani 

și sînt originar dintr-un sat 
din județul Buzău. După 
terminarea școlii generale 
nu am avut posibilitatea 
de a urma un liceu din 
cauza condițiilor materiale 
cu totul diferite de cele 
de acum. Și asta în. ciuda 
faptului că dețin opt di
plome de premiul I cu me
dii numai de peste 9,50. 
Așa că am urmat o școa
lă profesională și nu re
gret deloc acest lucru. As
tăzi sînt -muncitor calificat 
într-o meserie foarte 
frumoasă: lăcătuș AMC 
(aparate de măsură și 
automatizare). îmi place 
munca, pentru că, deși am

premeditat, subjugarea 
sentimentelor unui anumit 
scop. Ea a avut un prieten 
student la Conservator; o 
prietenie de trei ani. In 
trei ani, chiar dacă nu a 
fost de la început dragos
te, așa cum susținea ea, a 
intervenit obișnuința, și de 
aici pînă la dragoste a mai 
fost un singur pas pe care 
l-a făcut poate fără să 
știe. Ea nu a recunoscut a- 
cest lucru față de mine 
niciodată, îmi spunea că 
accepta prezența lui pen
tru că era inteligent. Oare 
acest mod. de a vedea lu
crurile nu e tot o formă, 
chiar vagă, de materialism? 
Pur și simplu însemna că 
exploata inteligența lui. 
Am omis să vă spun că 
ea se pregătește pentru a 
urma Conservatorul. Per
soana respectivă, fiul unor 
profesori universitari din- 
tr-un alt centru universitar 
al țării, dispunea de bani 
suficienți pentru a-i satis-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De Ia OM la OM
de ION BÂIEȘU

sem eu pe el. Mă întreb 
acum ce consecințe triste 
ar fi avut pentru mine 
dacă mă luam după el și 
au mă sfătuiam cu părin
ții. De atunci respectul și 
încrederea mea în părinți 
au crescut foarte mult, 
toată viața mea le voi fi 
recunoscătoare pentru fap
tul că mi-au venit în aju
tor fără să-mi reproșeze 
nimic, fără să mă jigneas
că. Am o colegă de birou 
care a procedat exact in
vers și care acum regretă 
enorm. Intr-un concediu 
petrecut într-o stațiune de 
odihnă a cunoscut un tî- 
năr cu care a venit acasă 
și s-a căsătorit împotriva 
voinței și sfaturilor părin
ților. Au trecut de atunci 
doi ani și jumătate, el mai 
mult stă acasă decît lu
crează, îi fură banii și-i 
bea, o bate, îi face viața 
un chin. Cred că părinții 
își cîștigă încrederea copii
lor încă din perioada cînd 
aceștia sînt mici, cînd tre
buie să-i obișnuiască să 
nu se ferească de ei, să 
spună adevărul, oricare a* 
fi el. Dat este șt mai im
portant cînd copiii devm 
adolescenți sau tineri și au 
diferite complicații senti
mentale pe care le e jenă 
să le mărturisească din di
ferite motive ca părinții să 
le cîștige încrederea, să-i 
convingă că la ei pot găsi 
sfatul cel mai bun, cu a- 
depărat plin de dragoste. 
Tatăl sau mama au o 
mare experiență de viață.

văr, dar mai mult la pre
venirea cazurilor decît la 
soluționarea lor. Sînt tineri 
slab pregătiți care, după 
terminarea liceului și eșe
cul la diferitele examene 
de admitere, 
salariile sau pensiile pă
rinților ceea 
pare inadmisibil. Multi pă
rinți nu au atîta tărie în
eît. să-i oblige să munceas
că. Eu cred că ar fi bine 
ca acești tineri să fie obli
gați să se încadreze în 
cîmpul muncii la cel pu
țin o lună de la termina
rea școlii. Să muncească, 
pentru că munca nu-i poa
te împiedica să se pregă
tească și pentru examen, 
au dovedit-o alții înaintea 
lor. Mă întreb cine ar pu
tea fi împQtriva unei ase
menea legi (în afară de 
paraziți. desigur) care să-i 
oblige să muncească ne un 
șantier, într-o uzină, să fie 
retribuiri pentru asta. Dacă 
vorbim de libertatea o- 
mului în țara noastră, nu 
vorbim de libertatea de 
a trîndăvi, ci de libertatea 
de a fi în rindul oameni
lor. de a-ți alege un loc 
de muncă în raport cu în
clinațiile și gradul de pre
gătire. Pentru că eu

trăiesc din

ce mi se

părinți simpli, acasă am 
fost crescut în acest spi
rit. iar mai tîrziu am ajuns 
să-mi dau singur seama că 
munca este condiția pri
mordială a existenței, a in
tegrării în societate. Sînt 
mîndru că-mi pot cîștiga 
singur existența, acest lu- 

în mare 
mei și,

gătire. Pentru că eu nu 
știu cită eficacitate ar pu
tea avea o caricatură sau 
un articol în care se com
bate parazitismul, cînd, de 
fapt, parazitul nu se obo
sește nici măcar să deschi
dă un ziar sau o revistă. 
Aștept și părerea altor ci
titori".

nu este singura care cereScrisoarea dumneavoastră
intervenția legii în stîrpirea acestui anacronic și trist 
fenomen social Maria Petrovici din P 'fenomen social Maria Petrovici din București ne scria 
săptămînă trecută că nu se mai poate înțelege cu fiul 
ei în vîrstă de 20 de atu, care nu vrea să muncească, 
vine noaptea tîrziu acasă, îi ia banii și o terorizează. 
La îndemnul ei de a intra într-un servici, agresivul 
parazit a răspuns : „nu vreau să muncesc și, dacă nu 
vreau, nu mă poate nimeni obliga. Am să muncesc 
atunci cînd o să am eu chef" Tocmai aici ar fi rolul 
unei asemenea legi, că le-ar da paraziților chef de 
muncă. Deci, de acord cu dumneavoastră. Am convin
gerea, de altfel, că legiuitorii țării nu vor întîrzia cu 
un răspuns concret și clar.

cru datorîndu-se 
parte părinților 
prin ei, societății. Sînt an
gajat de aproape doi ani, 
sînt fruntaș în producție, 
dar... Dar acestor gînduri 
sincere și adevărate caută 
să li se suprapună o idee 
venită în urma unei decep
ții în dragoste Bine, veți 
spune, dar ce legătură are 
dragostea cu aceste idei ? 
Are I

Dar să încep cu un alt 
început. Prin iulie anul 
trecut, mai precis pe 20 
iulie, am cunoscut aici o 
fată. Nimic excepțional, 
așa mi-am zis și eu. Ma
rea problemă a apărut a- 
bia cînd ne-am cunoscut 
mai bine. Menționez că ea 
(nu-i voi da numele) este 
elevă anul V la Liceul de 
muzică. în mod. cu totul 
neașteptat, m-am îndrăgos
tit fulgerător și iremedia
bil de ea. Dar dacă pri
vim numai prin prisma 
gradului de cultură, ea îmi 
era cu mult superioară. 
(Să nu credeți că spun 
asta din modestie. Știu ce 
pot și cit pot, dar asta-i 
realitatea). Deci dragostea 
mi-a apărut în cale la a- 
ceastă vîrstă cînd visurile 
se înalță foarte sus. cînd 
te schimbi din punct de 
vedere moral foarte mult 
și dacă dragostea încu
rajează acest lucru. Dar cu 
mine a fost cu totul 
fel. în această lumină 
deam eu lucrurile la 
ceput. Dar cu timpul 
descoperit la ea un mare 
defect, poate singurul din 
toată perfecțiunea ei: ma
terialismul. Sînt un adver
sar neînduplecat al acestei 
apucături prin care înțeleg 
interes, meschinărie, calcul

alt- 
ve- 
in- 
am

face toate dorințele. In ca
zul meu, cunoscînd deza
probarea mea categorică 
pentru moterialiști, mergea 
pînă acolo îneît refuza și 
o mică tratație, la cofetă
rie. Și iată că în această 
perioadă ne-am întîlnit noi. 
Am trecut prin viața ei ca 
un meteorit printr-o gala
xie, oprindu-mă la un semn 
al ei, pentru ce ? Pentru 
o aventură de cîteva săp
tămâni, care pentru mine a 
însemnat prima dragoste, 
unica și marea decepție, 
lucind rolul unei lul’ete 
moderne, ea m-a ajutat 
să-mi făuresc un vis. să 
cred în el, să trăiesc în 
umbra lui I Atunci cînd a 
venit „persoana" din va
canță, visul meu a început 
să se clatine. Motivări pen
tru lipsa de la întîlnire și 
groaznica față a adevăru
lui mi se arată în toată 
cruzimea ei I încrederea în 
oameni mi-a dispărut com
plet Cum mai poți avea 
încredere 
omul cel 
mai drag

Gîndul
pentru un om cu un nivel

de cultură mai ridicat și, 
în consecință, cu o situa
ție materială mai bună, mă 
chinuie.

Să vă redau, pentru a 
susține ceea ce am afirmat 
mai sus, un vis plăsmuit 
de mintea ei:

— Mi-aș dori o vilă 
mare, la marginea unui 
lac, înconjurată de un 
parc imens, cu alei drep
te, o curte mare și în 
mijlocul ei un bazin de 
înot numai al meu, și o 
mașină la. scară“.

Visul meu era cu totul 
altul: o bibliotecă mare 
și-atît 1 Un vis modest 
care poate deveni oricînd 
realitate. îmi veți replica 
poate că visul ei e visul 
unui tinăr optimist, dar cîți 
tineri mai visează la o ase
menea existență ?

Mi-e greu să spun des
pre ea asemenea lucruri, 
dar e adevărat și adevărul 
nu-l ascund niciodată, ari
cit de dureros ar fi.

O iubesc foarte mult, au 
trecut trei săptămîni nu
mărate cu fiecare oră. Dar 
pe zi ce trece îi simt tot 
mai mult lipsa. Aștept ui
tarea care întîrzie să vină 
și pentru acest lucru mă 
închid zilnic în came
ra mea și citesc mult, 
foarte mult, pentru a-mi 
distrage gîndul de la ea. 
Ceea ce nu-i pot ierta nici
odată e faptul că m-a a- 
jutat în mod conștient 
să-mi făuresc un vis, să 
cred cu tărie în el, și în 
special lipsa ei de since
ritate.

Am lăsat pînă la urmă 
cele mai multe întrebări 
pentru a vă ruga să-mi 
dați un răspuns la fiecare 
în parte :

— E, oare, adevărat că 
prima dragoste nu se uită 
niciodată ? Nici cu excep
ții ? Dacă da, atunci cum 
să procedez mai departe 
pentru a 
dragoste 
pace ?

— De
tuație materială mai bună 
e socotit mai OM decît un 
OM simplu, cinstit, animat 
de gînduri frumoase ?

— De ce mai există ti
neri care se conduc 
astfel de principii 
materialism I) ?

— De ce în viață
xistă dragoste sinceră, cu
rată așa cum am visat-o 
eu dintotdeauna, așa cum 
o visează mulți tineri, așa 
cum există în filmul „Love 
Story" ?

Undeva, în „Mizerabi
lii". Hugo spunea cam 
așa : „Cînd durerea ține 
de prea multă vreme, feri
cirea nu e departe".

E adevărat ? Să-mi fac 
din aceste cuvinte deviza 
vieții mele

scăpa de această 
care nu-mi dă

ce un om cu si-

după 
(gen

nu e-

în oameni cind 
mai scump, cel 
te minte ?

că m-a părăsit

dumitale și faptul că nu teMă întristează suferința
pot ajuta decît cu un sfat efemer. Întîmplarea în sine 
nu ar fi atît de gravă dacă n-ai avea doar douăzeci de 
ani. Dar ia o asemenea vîrstă, eșecurile sentimentale 
zdruncină orice suflet fragil, pornit în căutarea per
fecțiunii și a sublimului. Se pare că, în asemenea ches
tiuni gingașe. Timpul este medicul nostru curant care 
ne lecuiește sigur Cu alte cuvinte, prima dragoste se 
poate uita, mai ales atunci cînd aceasta a fost umbri
tă de un gest neloial. Celelalte trei întrebări sînt inu
tile și naive, renunțați la ele de bunăvoie. Oamenii 
avizi de situații materiale strălucite, care calcă totul în 
picioare pentru asta, nu sînt și nu vor fi niciodată mai 
prețuiți decît ceilalți, cei cinstiți și animați de gînduri 
frumoase. Fiți, de asemenea, sigur că în viță există și 
dragoste sinceră, ca în „Love Story". Poate chiar mai 
sinceră și mai frumoasă. Ve.ți vedea. Succes I

LA I.H. R

UNDE VEI LUCRĂ DUPĂ
miNAREA LICEULUI?

(Urmare din pag. I) 
fac, vă repet, decît pentru 
am nevoie de cunoștințele 
celea aici, in fabrică, pentru 
vreau să fiu un muncitor 
mai bun.

Iată, deci, 
tate care accentuează și mai 
mult zdrobitoarea deosebire 
cantitativă între învățâmîntul 
burghez și învățămîntul socie
tății noastre socialiste.

Oamenii, așa cum am putut 
deduce din discuțiile cu cei 
27 de tineri muncitori din Za
lău. oamenii, așa cum într-un 
singur glas au afirmat-o acești 
elevi — muncitori, nu mai în
vață astăzi cu scopul vetust de 
a se desprinde de o categorie 
socială, nu mai învață pentru 
a-și asigura un loc călduț în 
societate, ci, în marea lor ma
joritate, pentru a da o calitate 
superioară muncii lor, pentru 
a-și asigura o înțelegere supe
rioară a problemelor societății, 
pentru a putea contribui cu 
mai multă competență la re
zolvarea acestor probleme.

fabrică, pentru
că 
a- 

că 
cit

diferența de cali-

discutat mult despre asta cu 
colegii mei. Am ajuns și la o 
concluzie. Că nu se mai — 
munci fără să știi cit mai 
fără să înveți cit mai 
Dacă vrei să muncești 
trebuie să ai cunoștințe 
rale foarte vaste, de asemenea, 
cunoștințe de specialitate. Noi 
sintem, desigur, înainte de 
toate muncitori, dar în ziua de 
azi nu mai există — nu mai pot 
exista — muncitori care să nu 
știe ce e în jurul lor. Așa că, 
într-un fel, sintem și intelec
tuali.

— Cum poți să demonstrezi 
asta ?

— Pot eu, intervine în discu
ție un băietan subțiratic, cu 
ochii mari, apărați de niște 
sprincene de fată.

poate 
mult, 
mult, 
bine 

gene-

ARBORE GENEALOGIC

— Tata a fost țăran sărac și 
bunicul la fel — se confesează 
Orțan Ioan, f 
Fabrică de armături 
de clasă cu ceilalți 
tori ai noștri.

frezor la aceeași 
și coleg 

interlocu-

FAPT DIVERS

40 de tineri din Sighi
șoara, absolvenți ai licee
lor teoretice, solicită 
posturi tehnico-admini- 
strative. refuzând locuri 
de muncă care presupun 
o activitate fizică. („Scìn
tela tineretului'" 
iembrie 1971).

N-AȘ PUTEA TRAI FARA 
MUNCESC

Autorul acestor rînduri 
cunoscut, în diferite orașe 
țară, destul de numeroși tineri 
care, absolvind liceul ridicau, 
dintr-odată, mari pretenții, 
mari și nejustificate pretenții 
în fața societății. „Dumnealor" 
erau absolvenți de liceu. „Dum
nealor" nu concepeau că dis- 
punînd de o diplomă de baca
laureat ar mai trebui și ar mai 
putea să muncească cu mîi- 
nile.

Doreau, dacă se poate, niște 
minecuțe negre de satin, in 
ghișeu elegant, din sticlă mată, 
unde să poată digera liniștiți
un salariu mai mult sau 
puțin meritat.

Dacă nu, erau 
mai aștepte. Să .......... .
banii „babacilor“, ai bunicii, ai 
nevestei, pînă s-o găsi un scaun 
tapisat și pentru „cucoana lene" 
pe care o purtau ca pe o in
signă.

Am discutat cu mulți dintre 
acești tineri și tinere, jalnici 
purtători ai bacteriilor unor 
filozofii care nu se pot cu nici 
un chip grefa pe realitățile so
cialismului. în esență, ideea 
mare Ia care subscriau cu toții 
era că munca fizică și pregă
tirea intelectuală se exclud, 
sint incompatibile una cu cea
laltă.

De ce ? Păi, spuneau „filozo
fii" de cafenea, e normal să 
muncească fizic oamenii simpli. 
Să stea la strung ăia care nu 
pot face altceva, care nu sini 
capabili să „gîndească" Cum 
s-ar.spune, după ei, pentru oa
menii „capabili". „instruiți", 
munca ar fi o jignire.

Să-i ..pălmuim" pe acești 
pseudo-gînditori cu răspunsul 
unuia dintre muncitorii-elevi 
din Zalău, căruia Barbu, Bla- 
ga, Șadoveanu, Rilke, Dosto
ïevski îi sînt familiari

— Tmi place să citesc și am 
citit foarte, foarte mult. Sint 
abonat la toate revistele litera
re. Dar n-aș putea trăi o clipă 
fără sa muncesc, fără mîndria 
ca din mina mea a ieșit un lu
cru folositor oamenilor. Numai 
muncind îți poți dovedi calita
tea de om, de creator al bunu
rilor materiale și spirituale,

Crecan Grigore, originar din 
satul Turbuța are 20 de ani 
absolvit o 
din Zalău 
Ia Fabrica 
lice.

COSMA MIHAI

LIVIUVLA1CU

hotărîți 
mănînce

»” suv, ani, H
școală profesională 
și acum e rabotor 
de armături meta-

sfătuit ai mei 
mic. mi-au zis

Eu, așa m-au 
cînd eram încă 
că-i mai frumos de lucrat în 
fabrică. Cînd eram în școală 
am fost în vizită la Cluj, la cî
teva întreprinderi, și mi-au 

mașinile, 
la școala 
lucrat un 
făcut și 

zic ? Ai

derile sale în fața istoriei. Ioan 
Orțan, un tinăr ca atlția alții 
pe cuprinsul patriei, un mun
citor tinăr, conștient, îndră
gostit de lucrul său, lucid și 
visător în același timp. Unul 
dintre milioanele de construc
tori ai celei mai bune societăți 
care a ființat vreodată pe pă- 
mîntu.1 României. Pot oare fruc
tele roșii, ramurile tinere și 
pline de viață ale unui aseme
nea arbore genealogic, crescut 
pe solul fertil al muncii și al 
demnității, să pălească măcar o 
clipă in fața unor oameni care 
disprețuiesc și sfidează munca, 
care îndrăznesc să-și închipuie 
că pot supraviețui pe creanga 
uscată a parazitismului ?

FARA ÎNDOIALA CA NU !

Și argumentele unei asemenea 
afirmații nu se reduc la spu
sele tinerilor muncitori-elevi din 
Zalău, la tenacitatea cu care ei 
își înarmează mințile, la sensu
rile etice ale acestui fapt.

FAPT DIVERS
într-o secție a Uzinei 

mecanice din Cugir mai 
mult de jumătate din ti
nerii muncitori și-au ter
minat liceul, sint baca- 
laureați. (Victor Bîriă- 
deanu — „Scinteia" — 
8 ianuarie 1972).

STRUNGUL Șl ISTORIA

-I

(Urmare din pag. 
lui personal, care știu

li
lui personal, care știu că s-a 
opus răminerii ei în unitate".

Ne întoarcem la șeful servi
ciului personal al I.H.R. „Lido". 
Dar... nici aici nu există vreun 
referat pentru avizare în vede
rea desfacerii contractului de 
muncă. în schimb, găsim o co
pie a unei scrisori de răspuns 
(nr. 12519 din 9 dec. 1971), către 
secția de scrisori și audiențe a 
Consiliului de Stat, din care 
spicuim : „Coincidența că între 
timp s-a îmbolnăvit nu are nici 
o legătură cu rămînerea sa de
finitivă în unitate (?!). Cu pri
vire la afirmația că șeful de 
unitate i-ar fi promis rămînerea 
ca angajată definitivă, nu se 
confirmă“.

— Cine a întocmit răspunsul, 
tovarășe Stanciu ?

— Eu, firește.
îi comunicăm că 

stranie afirmația 
„coincidența", după 
șăm declarațiile culese de noi la 
fața locului. Toate dovedesc că 
tinerei Kis i s-a promis anga
jarea. Atunci 
obiectivismul răspunsului ?

— Tovarășe, faptul s-a și con
sumat — ne răspunde șeful 
viciului personal. împreună 
tovarășul director ~ 
ajuns la concluzia 
avem posturi. De 
sese sezonieră...

Directorul I.H.R. 
ver Dogaru, ne clarifică în con
tinuare : femeii nu 1 se poate 
plăti concediul medical, pentru 
că a fost sezonieră ! O altă 
persoană din conducerea ace
leiași instituții. Ecaterina Ivana, 
șefa serviciului de plan și or
ganizare a muncii ține însă să 
aprofundam aceste motive : „Nu 
i-am plătit, pentru că nu avea 
4 luni împlinite așa cum calcu
lăm noi, de la 1 ale 
ale lunii“.

— Bine, dar din 
muncă și din condica 
ță reiese, calendaristic, că Ioa
na Kis a lucrat peste patru luni 
de zile.

ni ee pare 
aceea cu 

care înfăți-

cum rămîne cu

Dogaru 
că nu 

fapt, ea

ser- 
cu 
am 

mai 
fu-
Se-

lunii la 1
cartea de 
de prezen-

„LIDO"
— Da, calendaristic reiese. 

Dar nu de la întîi la întîi, cum 
ne trebuie nouă pentru regula
rizarea plății.

— Și atunci cum rămîne cu 
zilele lucrate de la 15 ale lunii 
pînă la întîi ? Salariatul vi le 
face cadou ?

— Nu, căci i le plătim. Nu
mai că nu le considerăm la ve
chime.

Da, Ioana Kis avea nevoie de 
o anumită „vechime" pentru a 
i se putea plăti concediul me
dical. Și nu de prea mulți ani 
avea nevoie, ci doar de 4 luni. 
Or, tocmai aceste •. i luni nu 
i se acceptă Ioanei Kis, deși 
’ ’ " iunie pînă la 24

oricine poate so- 
zile sînt. Ultimul

_ rămîne pînă la
urmă tot primul : „Nu v-am 
spus că era sezonieră 7 Conform 
contractului, sezonul expira la 1 
octombrie. Or, ea s-a spitalizat 
după. Avem și noi, jurisconsul
tul nostru..."

Nu punem la îndoială. Și toc
mai de aceea propunem tovară
șilor de la I.H.R. „Lido", care 
pun prea puțin la inimă soarta 
unei tinere muncitoare, să re
vadă încă o dată textele legii, 
pe care le-au încălcat nu o dată 
în cazul de față. Ca să le ușu- 

jos

de la 15 
octombrie 
coti cîte 
argument

torit noștri prezentați mai sus, 
sintem îndreptățiți să replicăm 
că faptul e departe de a se fi 
consumat. Dincolo de necesitatea 
punerii grabnice a Ioanei Kis în 
drepturile sale legitime, după 
care a bătut, să fim sinceri, pe 
la prea multe uși, se impune re
vizuirea severă a mentalității 
unor funcționari cărora li se 
pare că omul poate fi pus pe 
drumuri fără ca cineva să-și 
facă procese de conștiință. O fi 
avînd I.H.R. „Eido" juriscon
sultul ei (așa cum are fiecare 
întreprindere), dar toți avem și 
trăim după o singură lege. Cea 
a statului nostru, în centrul 
căreia stă tocmai grija pen
tru om.

în taină, 
nu a scrie versuri pe 

avut încă curaj să
-. ., . - ■—,> dv învățătură ' a 
ieșit în. evidență ca unul dintre 
cei mai dotați elevi, răspun- 
SUr depășind cu mult
solicitările obișnuite ale profe
sorilor. Iată de ce afirmațiile 
pe care le-a făcut mai sus 
ne-au solicitat noi întrebări :

— Citești foarte multă lite
ratura, iți sînt cunoscute o se
ne de cărți tehnice, ești con
siderat drept unul dintre cei 
mai bum elevi ai liceului in- 

ustrial. Dar, așa cum spuneai, 
lucrezi ca rabotor tn noua fa
brica din Zalău și, ni se spune 
de către maistrul tău, ai și 
aici rezultate excelente. Tu 
personal, ce crezi, în ce postură 
te afli, de muncitor sau de intelectual ?

— Mi-ați pus _ ..... . ....
„cheie", dar să știți că eu am

“'y vur«| sale trimită încă nimănui. După 
primele luni d~ -H

teva întreprinderi, i 
plăcut muncitorii, 
De-aia am și intrat 
profesională, apoi am 
an la Cluj și mi-am 
armata. Acum, ce să 
mei, bătrînii, n-au avut știință 
de carte. Eu am apucat să 
învăț cum merg mașinile și să 
le știu pe de rost toate chi
chițele Da nu-i de-ajuns. Mai 
trebuie să știi multe lucruri 
ca să se cheme că ești un me
seriaș iscusit. De-acum mașinile 
sînt tot mai complicate, mai 
lucrăm uneori pe mașini 
străine, cu tot felul de date 
în diferite limbi, trebuie să fa
cem piese pentru export, 
mare precizie. Nu-i ușor de lu
crat bine numai cu ce știi de 
la profesională. Așa că m-am 
gîndit să.intru și eu la liceu.

— Ai citit sau ai văzut la te
levizor tineri care nu lucrează. 
Unii au liceul terminat și 
să stea neapărat la birou, 
gînd să lucrez în fabrică, 
crezi, despre ei ?

—Apoi, e greu de vorbit 
pre oameni de-ăștia. Eu 
"x omul face cum a învățat de 

părinți. Moșu-meu și tata 
lucrat pînă la bătrînețe și 
noi, feciorii, ne-au obișnuit 
mici tot așa. Eu, acuma, cît 
fi de greu, nu pot să stau

de

vor 
nici 
Ce

des- 
cred

o întrebare

ca 
la 
au 
pe 
de 
ar ___ , __ ,__ __ ____
fără să lucrez măcar o zi. Și 
așa sînt toți din sat de la noi, 
din Crișeni. Iar cei ce nu vor 
să muncească, n-au dat 
gustul 'muncii. Acuma nu__
că munca de la birou nu-i și 
ea tot muncă, dar eu unul n-aș 
putea lucra într-un birou de
cît dacă ar fi musai nevoie de 
mine acolo. Altfel, la ce-am 
mai învățat tot ce-am învățat ?

Ioan Orțan. Fiu de țăran, 
nepot și strănepot de țăran. Un 
arbore genealogic de truditori, 
al cărui produs, frezorul cu 
care stau de vorbă, este expre
sia sintetică a unei clase mun- 
toare pe zi ce trece mai puter
nică, mai conștientă de răspun-

de 
zio

— De ce îți place istoria ?
— N-aș putea să vă spun. Ve

deți. noi la liceu învățăm mul
te lucruri de care avem ne
voie aici, în fabrică : matemat’’- 
că, desen tehnic, tehnologia ma
terialelor. Celelalte, istoria, geo
grafia, botanica, s-ar părea că 
ne interesează mai puțin. Așa se 
gîndesc și unii din colegii mei 
care învață cu mai puțină tra
gere de inimă la materiile care 
nu sînt legate direct de produc
ție.

Eu, de ce să mint, sînt pasio
nat de Istorie. De ce ? Poate 
pentru că în județul nostru s-au 
petrecut tare multe lucruri în 
decursul timpului. Sînt multe 
ruine din timpul dacilor și ro
manilor, din Evul Mediu, aici, 
în apropiere, la Gorăslău, a 
luptat Mihai Viteazul. Cred că 
un muncitor trebuie să cunoască 
istoria locurilor unde mun
cește, istoria tării Iui. Asta îl 
poate ajuta să înțeleagă mai 
bine cît de importantă e mun
ca lui, ce folos aduce ea co
lectivului din care face parte, 
societății în general.

Strungarul Mihai Kosma are 
numai 19 ani. După cîte ne 
spun colegii de muncă este ex
celent pregătit profesional, re
zolvă cu maximum de preci
zie sarcinile încredințate pe li
nie de producție. In plus, în- 
vățind își lărgește mereu ori
zontul, și nu numai pe cel pro
fesional. Prin modul în care 
trăiește Mihai Kosma, colegii 
săi de muncă și de învățătură 
ne dezvăluie un paralelism a- 
parent paradoxal între strung 
și istorie, între munca fizică și 
cea intelectuală. Și poate, nu 
am fi apelat la acest simbol, ol 
paralelei, dacă teoria matema
tică n-ar fi statutat că parale
lele se întîlnesc la infinit. Or, 
în cazul pe care îl dezbatem, 
paralele s-au întîlnit și merg 
demult împreună. Intre mun
ca fizică și aceea intelectuală 
deosebirile încep, încet-încet, 
să se estompeze. Un bun strunfe 
gar, un bun muncitor trebuie 
să fie deja, un intelectual în 
formare. E singurul mod în 
care tinerii care acced la cla
sa muncitoare pot face față 
sarcinilor tot mai complexe ale 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

IN LOC DE CONCLUZII
In principiu, fapte ca acelea 

pe care le-am relatat au mai 
puțin nevoie de comentariu. 
Totuși, pentru că am alăturat, 
oarecum forțat elemente care 
se contrazic, este necesar să 
explicăm această alăturare.

Astăzi, zeci, sute de mii de 
tineri și-au asumat marile răs
punderi care le revin în cali
tate de pionieri ai unei gene
rații de muncitori-intelectuali 
și, deopotrivă, de intelectuali- 
muncitori. In aceste condiții, 
poziția celor care se limitează 

a munci, refuzînd să învețe, 
să gîndească și invers, poziția 
celor care se mulțumesc să 
învețe, gîndind că aceasta e 
suficient pentru a-și justifica 
existența, a celor care priveso 
învățătura ca pe o simplă ram
pă de lanșare spre nemuncă 
nu poate fi decît absurdă.

Și, desigur, cu atît mai into
lerabilă.

ORGANIZAT, DAR ÎNCĂ LA ÎNTÎMPLARE!
(Urmare din pag. I)

răm munca, facem mai 
cîteva trimiteri directe :

— Angajații cu contracte de 
muncă pe durată determinată 
au dreptul în cazul pierderii 
temporare a capacității de mun
că, din cauză de boală sau 
accident... la plata concediului 
medical dacă au lucrat cel pu
țin 4 luni în ultimele 12 luni 
premergătoare concediului me
dical (H.C.M. 880/1965 art. 3).

— Angajatele cu contracte de 
muncă pe durată determinată 
beneficiază de ajutor de mater
nitate (52 zile înainte de naște
re și 60 zile după naștere — a- 
cestea putîndu-se compensa între 
ele) dacă îndeplinesc 
prevăzute de articolul 
2. mai sus prezentat.

Răspunzînd. de astă 
firmației unuia dintre interlocu-

condițiile
3. aliniat
dată, a-

plică : „Trebuie să vă spun că 
temele ce se studiază in cercul 
de filozofie sînt alese in așa fel 
îneît elevii care vor să dea ad
miterea la A.S.E. ori la Drept 
să aibă ce învăța“. Aniela Geor
gescu de la Liceul „D. Bolinti- 
neanu“ din București ne-a în
fățișat un tablou larg al preocu
părilor comitetului U.T.C. pe 
linia muncii politice. Dar este 
foarte greu de determinat unde 
începe informarea politică, ce se 
studiază în învățămîn.tul ideo
logic și care este activitatea 
cercurilor pe obiecte. Nu ne 
formalizăm cu tot dinadinsul 
cînd încercăm aceste delimitări, 
dar din ce ne-a «pus Aniela 
Georgescu, toate par amesteca
te. Ne-a vorbit de un ciclu de
dicat luptătorilor antifasciști, în 
special tineri. Fiind președinta 
cercului de istorie din liceu 
ne-a demonstrat că „nu e un 
cerc de istorie pură. Deși stu
diem anul acesta personalități 
ale Renașterii, am dedicat chiar 
de la inceput o seară lui I. C.

Frimu, cînd s-au sărbătorit 100 
de ani de la nașterea Iui. După 
prezentarea vieții acestui luptă
tor, membrii cenaclului literar 
au recitat versuri închinate 
luptătorilor pentru drepturile 
muncitorilor“. Ion Scorobete, se
cretarul U.T.C. al Grupului șco
lar „Dimitrie Marinescu" din 
Capitală, ne-a vorbit despre un 
cerc politic organizat pentru e- 
levii de la cursurile post-liceale 
în care tematica — poate pen
tru că propagandistul este lec
tor universitar — conține pro
bleme de... literatură. S-a ho- 
tărît ca în trimestrul II să a- 
sigure învățămîntului politic 
o tematică corespunzătoare. 
La fel de confuză apare tema
tica învățămîntului politic și în 
organizația Școlii profesio
nale auto-București. Din cîte 
își amintește Iordan Bajag, 
șeful comisiei politico-ideolo- 
gice, s-a discutat în cer
cul politic : „Sarcinile și în
datoririle ce revin tinerei ge
nerații de miine. Viața și activi
tatea Iui Nicolae lorța și teme 
in privința meseriei".

Iertată ne fie expresia, dar în
tr-o asemenea învălmășeală, 
apar fel de fel de idei cu pri
vire la desfășurarea învățămîn- 
tului politic, una mai năstrușni
că decît alta. Bunăoară, Nicolae 
Dimitrie — Oltenița, ne-a încre
dințat că pentru absențe la 
cercul politic, ei nu vor să sca
dă nota la purtare (?!); Curca 
Georgeta de la Liceul agricol 
din Agigea ne-a spus că după 
fiecare ședință de cerc se în
tocmește un proces verbal ; Ma
riana Simionescu. Liceul agricol 
Tulcea, relata că foarte mulți 
uteciști vor să ia cuvîntul la 
ședințele cercului și cum nu e 
posibil, se stabilesc vorbitorii 
prin tragere la sorți. Iordan 
Bajag vorbea despre îmbinarea 
serilor culturale cu „momente 
politice“ pentru ca să-i poată 
atrage pe cei din anul III.

La un moment dat, am pără
sit ideea de a afla ce se petrece 
în cercurile din școli și ne-am 
localizat investigațiile la stu
diul politic personal al interlocu
torilor. solicitindu-i să ne in
dice ultima lucrare politico-

ideologică studiată.
Ce relevă răspunsurile ? Un 

studiu întîmplător, nedirijat, 
care nu include nici pe departe 
lucrările esențiale pentru for
marea orizontului politic și ideo
logic la vîrsta aceasta, lipsa 
tangenței lucrărilor amintite cu 
tematica cercului pe care-1 
frecventează. Mai mult, greuta
tea cu care au izbutit să-și a- 
mintească cîteva titluri de lu
crări — dintre care multe ci
tate incorect (Statutul U.T.M. — 
o carte mai veche sau „Broșuri 
apărute" — Mariana Simiones- 
cu), trădează de fapt nu 
studiul organizat și sistematic, 
ci frunzărirea unor lucrări. A51 
conchis și de aici că confuziile 
referitoare la conținutul învăță
mîntului ideologic, nestăpinirea 
limbajului și a terminologiei 
politice, derivă dintr-o pregăti
re nesatisfăcătoare. Și am pus 
în fața lor problema : sînt 
instruiți acești uteciști îneît să 
știe să lucreze cu comisiile pe 
care le conduc ?

Dar despre asta într-un nu
măr viitor.

1
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FUNCȚIILE

STATULUI

SOCIALIST
elevă dinI. HANGANU

Buzău întreabă :
„Care sînt trăsăturile specifice 

ale activității statului socialist 
în etapa actuală“ ?

Statul socialist în etapa actu
ală de dezvoltare a societății 
noastre — reprezintă o democra
ție socialistă, caracterizată prin 
aceea că puterea aparține po
porului, liber și stăpîn pe 
soarta sa. „In toată a- 
ceăstă perioadă — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu — sta
tul va trebui să aibă rolul de 
organizator și conducător al în
tregului proces de dezvoltare ă 
societății“.

în vederea realizării acestui 
rol de o importanță uriașă, statul 
nostru socialist trebuie să des
fășoare o amplă activitate axată 
pe anumite direcții principale, 
denumite funcții ale statului și 
care în perspectiva făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate vor suferi, pe plan 
intern, anumite modificări în 
sensul concentrării activității 
statale îfi direcția organizării 
producției, a vieții științifice și 
culturale.

tJna din sarcinile generale ale 
activității de stat este aceea a 
asigurării, pe baza planului de 
stat și în conformitate cu direc
tivele partidului, a dezvoltării 
multilaterale a forțelor de pro
ducție în industrie, în agricul
tură și în celelalte ramuri ale 
producției de bunuri materiale, 
fără de carfe nu se poate con
cepe progresul societății. Trăsă
tura specifică a activității de 
stat în cadrul acestei sarcini 
constă, pe Ungă crearea de noi 
spații de producție, în luarea 
de măsuri eficiente pentru a a- 
sigura ca mașinile, agregatele 
și celelalte mijloace de produc
ție să funcționeze la parametrii 
proiectați, ca materiile prime și 
forța de muncă să fie utilizate 
rațional și fără risipă, în așa 
fel îneît bunurile produse să fie 
de calitate superioară, la nivel 
mondial, spre a satisface cerin
țele pieții interne și a celei in
ternaționale. în vederea reali
zării acestei sarcini de imediată 
necesitate, statul este chemat să 
asigure o continuă îmbunătățire 
a organizării producției, prin 
renunțarea la anumite forme 
care s-au dovedit greoaie și 
prin perfecționarea colaborării 
între întreprinderile legate în
tre ele în procesul producerii 
anumitor bunuri. De asemenea, 
ăvînd în vedere faptul că în 
1968 a fost înfăptuită o nouă or
ganizare administrați v-teritoria- 
lă, statul trebuie să asigure. în 
cadrul sarcinii generale de re
partizare rațională a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu 
al țării, o creștere cu precădere 
a forțelor de producție în ace
le județe care nu se află la a- 
celași nivel cu celelalte. în felul 
acesta industria își va exercita 
rolul său de principal sector al 
economiei naționale, se vor în
tări centrele urbane ca focnre 
de răspîndire a civilizației, de
venind, în același timp, centre 
muncitorești puternice, ceea ce 
va face ca rolul clasei munci
toare să crească.

Este, de asemenea, cunoscut că 
o sarcină permanentă a statului 
socialist este aceea de perfecțio
nare necontenită a relațiilor de 
producție. Un element constitu
tiv al relațiilor de producție îl 
reprezintă relațiile de reparti
ție, Trăsătura 
vității de stat, 
este de a face 
partiției după
ționeze în plenitudinea sa, de a 
lua măsurile corespunzătoare 
pentru a bara drumul oricăror 
încercări subiective de redistri
buire. Comitetul Central al 
Partidului și Guvernul au luat, 
în 1968, măsurile de lichidare a

unor forme de retribuire nele
gate direct de muncă, precum 
și de realizare a unui nou 
sistem de salarizare, aȘezîndu- 
se pe baze mài juste repartiția 
între membrii societății. Totuși, 
în anumite sectoare se mai în- 
tîlnesc fenomene de stabilire 
arbitrară a unor forine de repar
tiție contrare principiului socia
list și normelor legale în vi
goare. Statul nostru socialist 
este astăzi chemat să vegheze 
și să asigure respectarea mă
surilor fixate de normele de 
rhuncă și salarizare, astfel îneît 
nimeni să nu-și condiționeze 
îndeplinirea unei obligații de 
serviciu, pentru care este re
munerat conform acestor' norme, 
de o „taxă“ suplimentară denu
mită „bacșiș“, „cadou“, „aten
ție“ sau în orice alt fel denumi
tă, deoarece aceasta reprezintă 
o luare nedreaptă, un furt mas
cat, care are ca efect diminua
rea mijloacelor de existență ale 
cetățenilor.

Partidul clasei muncitoare 
desfășoară o largă activitate de 
transpunere în viață a Progra
mului de educație socialistă. In 
acest sens exista o preocupare 
deosebită pentru formarea unei 
opinii de masă în lupta împo
triva abuzurilor și necinstei, a 
delapidărilor, a tuturor manifes
tărilor antisociale. Pe lingă a- 
ceasta, însă, un rol de seamă 
revine și activității de stat, că
reia ii incumbă sarcina de a 
asigura respectarea strictă a 
normelor legale privitoare la 
apărarea proprietății socialiste, 
a celor privitoare la muncă și 
repartiție și la nedreptele luări. 
Este, de asemenea, necesară o 
activitate de instruire perma
nentă în cadrul tuturor verigi
lor aparatului de stat, înțelegînd 
aci și întreprinderile, pentru 
promovarea măsurilor înnoitoa
re adoptate de conducerea 
partid.

O importantă direcție a 
vității de stat este aceéa a 
voltării învățămîntului, 
și 
să 
dui 
ma

■ cialiste multilateral dezvoltate 
nu numai din punctul de vede
re al bazei materiale, ci în con
textul ei general, cuprinzînd 
toate laturile vieții sociale, ma
teriale și spirituale. Așadar, ac
tivitatea partidului și statului

culturii. 
subliniez 

nostru 
făuririi

de

acti- 
dez- 

științei
Este important
aici că parti- 

privește proble- 
societății so-

specifică a acti 
în etapa actuală 
ca principiul re- 
tnuncă să func-

I/•''•'■•••••• FiLM-

CONSTANTA BA- 
DELE — elevă din 
Băilești întreabă : 

„Cum a fost filmat 
serialul „Planeta gi
ganților“ ?

E foarte greu să 
explici succint o o- 
perațiune foarte com
plexă, cu atit mai 
mult, cu cit dv., pro
babil, nu cunoașteți 
principalele mijloa
ce tehnice de care 
dispune arta cinema
tografică, pentru a-și 
făuri limbajul.

Cu această rezervă, 
— menită doar să mă 
scuze în ochii dv., 
dacă nu voi reuși să 
mă fac înțeles, — să 
încercăm să intrăm 
direct în subiect.

în filmul cu prici
na, am putea deosebi 
(din punct de vede
re al raportului de 
mărime dintre pă- 
minteni și giganți) 
patru feluri de „ca
dre".

în argoul tehnic 
cinematografic, ca
drul limitează nu nu
mai spațiul în care se 
desfășoară acțiunea,

nu se poate restringe la anu
mite domenii, ci trebuie să se 
facă simțită in întreaga viață 
social-politică și economică, in
clusiv în artă și literatură. As
tăzi statul clasei muncitoare este 
chemat să organizeze activita
tea în știință, in învățămînt, in 
cultură. în ceea ce privește do
meniul culturii, statul trebuie 
să vegheze ca literatura și arta 
să servească unui singur scop : 
educației socialiste, comuniste 
a maselor.

O ultimă trăsătură specifică ă 
activității de stat în etapa ac
tuală, asupra căreia dorim să 
ne oprim, este dezvoltarea de
mocrației socialiste. care se 
concretizează intr-o tot mai lar
gă și eficientă participare a ma
selor la rezolvarea treburilor de 
stat și obștești. Pe baza hotărî- 
rilor partidului, în țara noastră 
au fost create o serie de formă 
care să asigure această partici
pare. Specificul actual al dez
voltării democrației socialiste 
constă însă nu numai în partici
parea cantitativă, ci mai ales în 
participarea calitativă, eficientă. 
Or, aceasta cere un nivel ridi
cat al conștiinței, o întărire și 
sporire a spiritului, de respon
sabilitate socială. în adevărata 
concepție a democrației socia
liste participarea la rezolvarea 
treburilor de stat și obștești nu 
este numai un drept al cetățea
nului, concretizat in drepturile 
și libertățile fundamentale con
sacrate de Constituție, ci și o 
datorie a fiecărui cetățean, de
oarece fiecare dintre noi purtăm 
răspunderea pentru destinul so
cietății. Această concluzie éstè 
valabilă în egală măsură și pen
tru tineret. Este de dorit ca en
tuziasmul, avîntul și dinamis
mul tineretului să se îmbine cu 
experiența 
vîrstnice, în 
mocrației 
pentru a se
tea de stat, amplu 
prin participarea maselor, să-și 
poată realiza scopul de dezvol
tare a orînduirii și înflorirea 
națiunii socialiste, de creștere 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, de asi
gurare a libertății și demnității 
omului, de afirmare multilate
rală

generațiilor 
șuvoiul 
noastre 
asigura

mai 
larg al de- 

socialiste, 
ca activita- 

sprijinită

a personalității umane.
Conf. univ. dr. 

NISTOR PRISCA

MIRELA IONAȘCU — funcționară din 
Timișoara întreabă: „Ce este ideologia ?“.

Un grup de experți norvegienii însărcinați 
de UNESCO a clasat pină acum 150 de accep
țiuni ale conceptului de ideologie. Noi vom da 
mai jos accepțiunea cea mai actuală, aproape 
unanim acceptată de marxiști.

La origine, clasicii marxismului înțelegeau 
prin ideologie, falsa conștiință, ideologia bur
gheză, iar prin ideologi, pe teoreticienii idea
liști („Ideologia germana“), înțelegere care 
revine adesea și în unele scrieri de maturitate 
în special în corespondența lui Engels. în pre
fața la „Critica economiei politice". Marx fo
losește pentru prima date termenul de ideolo
gie în sensul de ansamblu de forme supra
structurale. de manifestări ale conștiinței so
ciale, iar în scrierile lui Lenin el desemnează 
totalitatea ideilor, concepțiilor unei clase, unei 
pături sociale și este folosit în cadrul confrun
tării efectuate mereu între ideologia burgheză 
și ideologia proletară socialistă.

Termenul de ideologie, a căpătat ulterior în 
literatura sociologică marxistă accepția de 
sumă a concepțiilor unei clase, unei pături sau 
categorii sociale, care reflectă interesele, nă
zuințele, situația economică, social-politică și 
mentalitatea acestora.

Cunoscuții gînditori marxiști Gramsci și

dar și timpul în care 
se consumă ea ; cu 
alte cuvinte : timpul 
care s-a scurs de la 
pornirea aparatului 
de filmat și pină la 
oprirea’ lui.

Deci, primul tip de 
„cadru“ ar fi 
in care apar 
pămînteni, sau 
mai giganți și care se 
mișcă fiecare în am
bianța lor caracteris
tică. Aici, filmările se 
fac în condițiile obiș
nuite ale oricărei fil
mări.

Al doilea tip de 
„cadru“ ar fi acela în 
care NUMAI pămîn- 
tenii se mișcă în am
bianța giganților sau 
NUMAI giganții se 
mișcă în ambianța 
pămîntenilor. Și aici, 
filmările se fac în 
mod obișnuit, modl- 
ficindu-se doar, pro
porțiile decorului. 
Dacă pămîntenii se 

ambianța
se con- 

un decor

contemporane se află în strin
si corelare cu necesitatea cu
noașterii științifice a particu
larităților teritoriului din 
punctul de vedere al condiții
lor naturale (relief, climă, ape, 
soluri, floră, 
lației și al 
mice.

La fixarea 
amplasarea unui obiectiv in
dustrial se iau în considerare 
un complex de factori, între 
care cei geografici nu trébuie 
neglijați. Astfel, cunoașterea 
direcției dominante a vînturi- 
lor, a posibilităților de asigu
rare à apei industriale, cunoaș
terea disponibilului de forță 
de muncă, a zonelor de apro-

faună), a 
activității

locului

popu- 
econò-

pentru

toate acestea, analizate separat 
sau in totalitatea lor, îndepli
nesc un rol de seamă în fixa
rea locului pentru construcția 
unor obiective industriale.

Sistematizarea satelor, pro
blemă de mare actualitate in 
țara noastră, se va realiza, de. 
asemenea, ținindu-se seamă și 
de particularitățile geografice 
ale teritoriului.

Studiile de geografie fizică 
și cele de geografie economică, 
precum și studiile de geogra
fie complexă, efectuate asu
pra întregului teritoriu al ță
rii sau numai asupra 
zone sau regiuni, au un 
deosebit de important
furnizarea de date cu privire 
la teritoriu, populație și eco
nomie, date care stau la baza 
întocmirii studiilor în vederea 
amplasării unor obiective eco
nomice sau pentru sistematiza
rea și dezvoltarea așezărilor 
omenești și a întregului teri
toriu național.

NICOLAE VLADIMIR 
muncitor din Bacău întreabă :

„La amplasarea noilor obiec
tive industriale se cere și pă
rerea geografilor ?"

Geografia, studiind domeniul 
de interacțiune al factorilor 
naturali de la suprafața pă
mântului, precum și interacți
unea dintre aceștia și societa
te, respectiv factorii sociali, ur
mărește evidențierea formelor 
concrete ale rezultatelor inter
acțiunii in profil teritorial, 
spațial și în timp.

GEOGRAFÌE 
ECONOMICĂ INVESTIȚIILE

Șl GEOGRAFIA
In condițiile făuririi socie- geografia a căpătat un evident vizionare cu materii prime, a 

lății socialiste multilateral 
dezvoltate din țara

caracter aplicativ. Acest ca- gradului de viabilitate a rete- 
noastră, racter al geografiei românești lei de căi de comunicație etc.

unor 
rol 

prin

Conf. univ. dr.
CONSTANTIN HERBST

gT0i-OG!E..J Mai este maimuța
strămoșul omului ?

Lukacs au precizat că mențiunea de ideologie 
apare acolo unde societatea nu formează o 
„totalitate" omogenă, ci e divizată în clase. 
Ideologia care se apropie cel mai muli 
de viziunea totalității sociale, este și cea mai 
științifică, obiectivă și progresistă dintre ideo-

caracter ideologic, nu fac parte din ideologie, 
în schimb cunoștințele furnizate de științele so
ciale, întrucît angajează interesele de clasă sînt 
cunoștințe ideologice. în comparație cu teoria, 
ideologia reprezintă o sumă de idei relativ sis
tematizate, lipsită de coerența proprie doctrine-

CUM DEFINIM 
IDEOLOGIA ?

logiile posibile. Ideologia marxistă fiind legată 
de interesele celei mai revoluționare clase pro
letare, care se suprapune intereselor majorității 
societății, îndeplinește în cel mai înalt grad 
condițiile unei ideologii consecvent științifice și 
deschise. După cum a arătat Gramsci, caracte
ristica ideologiei socialiste o constituie deschi
derea fără rezerve spre „totalitate", situarea 
ei în fruntea luptei pentru unificarea societății 
prin desființarea radicală, revoluționară a an
tagonismelor sociale. Cunoștințele care nu an- 
ga|ează interesele esențiale de clasă cum sînt 
cunoștințele date de științele naturii nu au un

lor, teoriilor sociale (care însă au, toate, ca
racterul de ideologie). Ideologia nu se confun
dă nici cu conștiința socială deoarece aceasta 
are un conținut mai bogat : pe lingă formele 
propriu-zise ale conștiinței sociale (filozofică, 
juridică, etică, religioasă) aceasta mai cuprinde 
conștiința comună, psihologia socială precum 
și cunoștințe fără caracter de clasă.

Categorie pur sociologică, ideologia se re
feră mai ales la rolul, funcția socială a ideilor, 
a cunoștințelor, la modul lor de folosire socia
lă. Ea presupune, de asemenea, acele norme 
de comportare, direcții de acțiune și de orien-

tare în viața socială care decurg organic din 
ideile respective. Determinată de existența so
cială ca parte a suprastructurii (care cuprin
de, pe lingă idei, și instituțiile sociale) ideolo
gia are o independență relativă: exercitînd 
asupra existenței sociale o puternică înrîurire 
în sensul fie de frînă, fie de accelerator al 
dezvoltării ei. Ideologia revoluționară devine 
o forță materială atunci cînd cuprinde masele. 
Lupta ideologică a proletariatului este o parte 
integrantă a luptei sale de clasă pentru răstur
narea orînduirii exploatatoare și pentru con
struirea comunismului.

Așadar ideologia este totalitatea relativ sis
tematizată și structurată a ideilor care apar și 
îndeplinesc o funcție legată de interesele, as
pirațiile unui grup social (clasă, pătură, cate
gorie) reflectînd realitatea în raport cu expe
riența social-istorică a grupului respectiv și 
determinînd norme de comportare și acțiuni. 
Deoarece corelațiile din sfera ideilor. în spe
cial din sfera lor cea mai înaltă și abstractă, 
sînt complexe și maleabile, mediate și influen
țate de diferiți factori din afara lor, studiul 
ideologiei trebuie făcut eu atenție, cu grijă 
pentru nuanțările și diferențierile cuvenite.

RADU SOMMER
doctor in filosofie
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lui se mai a- 
după necesi- 
masă, cîteva 
etc., cu gri-

PROGNOZĂ 
SOCIALĂ Despre durata

acela 
numai 

nu-

mișcă în 
giganților, 
struiește 
gigant, avindu-se bi
neînțeles, grija să se 
păstreze pentru toate 
obiectele din decor, 
aceeași proporție ca
re a fost stabilită în-

că de la începutul fil
mării între lumea 
normală, și lumea .gi
ganților. Cind gigan- 
ții se mișcă în lumea 
pămîntenilor, se con
struiește un decor în 
miniatură, cu grija 
păstrării aceluiași ra
port de proporții.

Al treilea tip de 
„cadru“ ar fi acela 
in care ap'ar în ace
lași timp și giganții 
și pămintenii, dar în 
care fiecare se mișcă 
independent (în alt 
plan de perspectivă). 
Aceste „cadre“ 
realizează în două 
tape de filmare.

in prima etapă
filmează doar perso
najele care apar în 
planul doi, (adică 
cele care apar mai în 
fundul cadrului). Ma
terialul filmat se 
proiectează pe un e- 
cran foarte mare 
(mai mare decît acto
rii în proporția stabi
lită la începutul fil
mării). în fața aces
tui ecran se constru
iește un decor de 
complectare la di
mensiunile ecranului. 
Spre exemplu, dacă

se
e-
se

acțiunea de pe ecran 
se desfășoară intr-un 
decor de casă, atunci 
in fața 
daugă, 
tați, o 
scaune 
ja ca ele să aibă di
mensiunile de pe e- 
cran, adică gigantice, 
în acest decor și in 
fața ecranului pe
care se proiectează
imaginea filmată an
terior, joacă actorii 
ce interpretează pe 
pămînteni. Un alt a- 
parat de filmat înre
gistrează pe peliculă 
și ce se intîmplă pe 
ecran și ce se întîm- 
plă în fața lui obți- 
nindu-se astfel dis
proporția flagrantă 
intre lumea giganți
lor și a pămîntenilor, 
ajunși pe planeta lor. 
în fond, o iluzie opti
că, o perspectivă 
falsă.

în al patrulea tip 
de „cadru“ pământe
nii intră în relații 
fizice directe cu 
ganții. în aceste 
zuri, se folosesc 
tori și păpuși, 
funcție de felul 
care sînt filmați

gi- 
ca- 
ac- 
în 
în 

gi-

actualei etape istorice

I MARIAN VLADESCU — 
elev din Brașov întreabă : 
..»Intr-o emisiune a Televiziu
nii am reținut că ar exista 
opinii care contestă teoriile 
cunoscute privind originea o- 
mului. Aș vrea să ml se răs
pundă dacă astăzi putem ști 
cu precizie care ne sînt stră
moșii ?”

Nedumeririle ...F__
atunci cind se urmează o gin- 
dire științifică corectă. Deși 
dominai de o concepție crea- 
ționist-fixislă C. Linné, ma
rele clasificator al naturii 
(1758) n-a ezitat să aplice omu
lui aceeași nomenclatură bino- 
minală ca și celorlalte specii 
de viețuitoare șl să-l așeze 
sub numele de Homo sapiens 
pe culmile ierarhiei animale, 
printre ~ ’ - . ..
afirmarea 
prin 
mark 
(1859), 
mului 
multă ____ _
mul trebuind să fie genera
lizat integral, fără nici o con
cesie față de prejudecățile 
claselor exploatatoare. De alt
fel evoluțlonlsmul a întîmpi- 
nat o împotrivire îndelunga
tă și înverșunată tocmai pen
tru că statornicea irevocabil 
locul omului în natură și 
spulbera odată cu superstiții
le, toate vechile temeiuri ale 
privilegiilor sociale.

In opere epocale Th. 
Huxley (1864), Ch. Darwin 
(1871) și E. Haeckel (1882) au 
demonstrat înrudirea incontes
tabilă dintre om și maimuțele 
antropomorfe pe baza carac
terelor de anatomie șl embrio- 
logle comparată. Ulterior, să
păturile ’preistorice și paleon
tologice au îmbogățit progre
siv, de la faimosul Pithecan
thropus erectus (Java 1892), 
cunoașterea studiilor de homi- 
nlzare, adîncindu-le pînă la o 
vîrstă de peste două milioane 
de ani, care pătrund consi
derabil în terțiar cu Austra
lopithecus, răspîndlt în zăcă
mintele fosilitere din Africa. 
S-a constituit astfel o paleon
tologie umană la care a con
tribuit și vestitul teolog Teil- 
hord de Chardin cu descope
rirea iul Sinanthropus peki- 
nensis, iar în ziiele noastre, 
utilizarea izotopilor radioactivi 
a permis evaluarea cronologi
că exactă a tuturor rămășițe
lor fosile.

In concluzie principiul evo
luției extinsă pînă la om este 
în afară de orice îndoială. Do
vezile se acumulează din ce în 
ce mai convingătoare și dis
cuțiile existente privesc numai 
amănuntele ordonării genea
logice a stadiilor cunoscute 
pentru a se lămuri cît mai si
gur care dintre fosile repre
zintă precursori direcți și 
care se reduc Ia ramuri lătu
ralnice ale acestei superbe di
recții de evoluție naturală 
căreia îl datorăm dezvoltarea 
conștiinței raționale a omu
lui cu toate realizările sale.

Se cuvine să avem încredere 
în edificiul permanent contro
labil al științei contemporane 
și să nu ne lăsăm amăgiți de 
unele tendințe spre senzațio
nal izvorite dintr-o cunoaștere 
incompletă. Progresul științific 
se desfășoară nelimitat, dar 
fără să amenințe să prefacă 
în ruine ansamblul certitudi
nilor actuale.

se risipesc

Primate. O dată cu 
evoluționismului 

operele lui J. B. La- 
(1809) și Ch. Darwin 

originea animală a o- 
s-a Impus cu șl mai 
evidență, transrormis-

ganții. Pentru o mai 
bună înțelegere, să 
luăm spre exemplu, 
o scenă in care un 
gigant discută cu un 
pămintean pe care 11 
ține în palmă. Repli
ca gigantului va fi 
filmată într-un „ca
dru“ larg, în care gi
gantul se va vedea 
în întregime. în acest 
caz, gigantul este un 
actor în carne și oase, 
iar pămînteanul, o 

cauza 
pămîn- 

foarte

păpușă. Din 
proporțiilor, 
teanul apare 
mic. în raport cu di
mensiunile ecranului, 
ceea ce face ca dife
rența dintre un om 
viu și o păpușă să nu 
se simtă.

în continuarea sce
nei, replica pămîn- 
teanului se va filma 
într-un „cadru“ foar
te restrîns, în așa fel

a-incit pe ecran va 
pare doar mina gi
gantului și pămintea- 
nul care se află in 
ea. în acest caz, ro
lurile sint inversate 
față de cadrul ante
rior. Acum, pămân
teanul e un actor în 
carne și oase, iar 
mîna gigantului e fă
cută in plastic.

Toate aceste meto
de pe care vi le-am 
relatat mai sus. fo
losite cu o mare mă
iestrie profesională, 
în contextul unui ex
celent montaj al ima
ginilor și al sunete
lor, creează această 
imagine șocantă, în 
care fapte din lumea 
imaginației, Capătă 
forța unei existențe 
reale.

MIREL ILIEȘU 
regizor

ELENA NEAGU — munci
toare din Craiova întreabă : 
„Putem ști cu exactitate cît va 
dura etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate ?“
A prognoza în cît timp se va 

încheia etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
este nu numai o 
teoretică abstractă, 
de o deosebită 
socială practică, 
viziune în perspectivă, 
mentată 
chezășie 
conferă 
noastre nestrămutate 
tele sociale ai căror 
realizatori sîntem cu 
conducerea partidului 
Mai mult, aceasta ne permite 
dozarea corespunzătoare a efor
turilor materiale, a energiilor 
și inteligenței pentru rezolvarea 
întocmai a sarcinilor la care ne 
angajăm.

Cînd discutăm despre finali
zarea acestei etape și despre 
trecerea la o nouă etapă, tre
buie să avem în vedere că pre
misele etapei viitoare se găsesc 
incluse organic în etapa actua
lă, in cadrul căreia ele sînt 
făurite. Nu putem pregăti tre
cerea treptată la comunism fără 
să realizăm pe toate planurile 
și în toate domeniile vieții so
ciale cerințele și exigențele pro
cesului de maturizare a socia
lismului. impuse de perioada is-

științific, 
optimismului 
substanță

chestiune 
ci una 

importanță 
Deoarece o 

i, funda- 
corect, stă 

social, 
încrederii 
în proiec- 
autori și 
toții, sub 
comunist.

torică pe care o parcurgem în 
prezent. în același timp, însă, 
este necesar să ținem seama de 
faptul că societatea socialistă 
multilateral dezvoltată se fău
rește conștient și tocmai-această 
realizare ponștientă implică o 
mare diversitate de probleme, 
de preocupări in scopul înde
plinirii unui obiectiv bine defi
nit și nu întîmplător. Și dacă 
factorul intimplător este exclus, 
în' sensul că nici proiectul și nici 
activitatea noastră de realizare 
a lui nu este un hazard, în
seamnă că se poate ști cu sufi
cientă exactitate cind se va în
cheia actuala etapă. La consfă
tuirea din luna iulie eu cadrele 
de partid din domeniul ideolo
giei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta, referindu-se la perspec
tiva încheierii acestei etape, că 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate ne va 
cere citeva cincinale, presupu
nând o perioadă de timp care se 
va încheia, probabil, prin anii 
1985—1990. Or, o asemenea pers
pectivă socială, de ce n-am 
spune-o. vizează din plin toate 
generațiile active ale societății 
noastre actuale.

Durata etapei pe care o stră
bate în prezent societatea noas
tră depinde de importanța și 
numeroșii factori economici și 
politici, de justețea multiplelor 
decizii ce se impun întru rea
lizarea socialismului multilateral 
dezvoltat. Dar ea depinde la fel 
de mult, poate chiar mat mult.

de angajarea noastră responsa
bilă. fără rezerve la realizarea 
acestei opere istorice.

în elaborarea strategiei sale, 
partidul nu a pronosticat exact 
în ce an se va încheia făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Ar fi și greu să se 
precizeze acest fapt, deși nu im
posibil. în această privință însă, 
tocmai de aceea o activitate 
științifică de prognoză are o 
importanță covîrșitoare. Este 
considerentul pentru care con
ducerea partidului nostru, la 
plenara din 10—11 februarie 
anul acesta, a conchis asupra 
necesității constituirii Comisiei 
centrale de prognoză, care să 
cuprindă cadre de competență 
din întreaga țară. Această co
misie va fi în măsură să preci
zeze și mai exact, pe baza unei 
examinări științifice profunde a 
tuturor laturilor vieții sociale, 
cind anume se va încheia a- 
ceastă etapă. Subliniem însă aici 
că momentul încheierii perioadei 
istorice pe care o parcurgem 
acum ne va situa în mod cert 
pe acea treaptă a evoluției so
cietății noastre, unde din toate 
punctele de vedere va fi reali
zată și pusă cu toată tăria in 
evidență superioritatea socialis
mului față de capitalism și vor 
fi create premisele necesare 
trecerii noastre treptate la co
munism.

RADU CODREANU 
prof. dr. docent 

membru corespondent 
al Academiei Republicii 

Socialiste România 1
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defiesteffiotare
Comunicat

cu privire la cea de-a cincizeci 
și șasea ședință a Comitetului 

Executiv al Consiliului de Ajutor
Economic

în perioada 18—-20 ianuarie a 
avut loc la Moscova cea de-a 
cincizeci și șasea ședință a Co
mitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 
La ședință au participat: T. 
Țolov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, F. Ha- 
mouz, vicepreședinte al Guver
nului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, G. Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Ger
mane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, 
M. Jagielski. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Gh. Radu
lescu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, P. Vâlyi, 
vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de M. 
Leseciko. reprezentantul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a participat la examina
rea unor probleme, în confor
mitate cu Convenția dintre 
C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
M. Orlandici. membru al Consi
liului Executiv Federal.

Comitetul Executiv a exami
nat, în conformitate cu sarcina 
trasată de cea de-a XXV-a Se
siune a C.A.E.R., stadiul reali
zării unor acțiuni prevăzute în 
programul complex al adincirii 
și perfecționării în continuare a 
oolaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R.

Examinînd informarea Secre
tariatului Consiliului cu privire 
la planurile de elaborare a ac
țiunilor corespunzătoare din 
Programul complex, adoptate de 
organele C.A.E.R. și de organi
zațiile economice internaționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
Comitetul Executiv a relevat că 
organele Consiliului și organi
zațiile economice internaționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
au stabilit modul și termenele 
elaborării unor acțiuni din 
Programul complex, au trecut 
la realizarea acestora și. în pre
zent, lucrările cu privire la în
deplinirea Programului complex 
reprezintă principalul conținut 
al activității tuturor organelor 
Consiliului.

Comitetul Executiv a exami
nat informarea referitoare la 
consfătuirea desfășurată de pre
ședintele Comitetului Executiv 
cu președinții comisiilor per
manente și ai altor organe ale 
C.A.E.R. in legătură cu activi
tatea acestor organe ale C.A.E.R. 
privind realizarea ^Programului 
complex și a adoptat in a- 
ceastă problemă o hotărîre co
respunzătoare.

Comitetul Executiv a adoptat 
propunerile Comisiilor perma
nente C.A.E.R. pentru construc
ții de mașini și pentru industria 
radiotehnică și electronică cu 
privire la dezvoltarea colabo
rării îndreptate spre lărgirea 
producției unor noi utilaje de 
înaltă productivitate, aparatură 
radioelectronlcă și piese de 
schimb, spre creșterea nivelului 
tehnic al produselor industriei 
constructoare de mașini și in
dustriei radioelectronice, pre
cum și cu privire la măsurile 
care să contribuie la îmbunătă
țirea deservirii tehnice a mași
nilor, aparatelor și utilajelor 
care fac obiectul livrărilor re
ciproce.

în cursul ședinței Comitetu
lui Executiv, țările membre ale 
C.A.E.R. au semnat Convenția 
privind colaborarea în domeniul 
planificării comune a unor ti
puri de mașini-unelte pentru 
așchierea metalelor.

Convenția prevede colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul efectuării lucrărilor de 
cercetări științifice și de proiec
tări privind crearea de mașini- 
unelte cu comandă numerică 
program și asimilarea produc
ției acestora, precum și livrării 
reciproce ale acestor mașini-u
nelte, subansamble. sisteme și 
automate de strungărie pe pe
rioada 1972—1975.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a fost prezentată informa
rea comisiilor permanente 
C.A.E.R. pentru agricultură și 
pentru industria alimentară cu 
privire la stadiul îndeplinirii 
acțiunilor din Programul com
plex, care fac parte din sfera 
de activitate a acestor comisii.

Au fost elaborate recomandări

“tratativele
ANGLOMALTEZE
Nici runda de convorbiri pur

tate în ultimele trei zile la Roma 
între primul ministru maltez, 
Don Mintoff, și ministrul bri
tanic al apărării, lordul Carring
ton, nu a fost de natură să ducă 
la încheierea unui acord cu pri
vire la utilizarea, în continuare, 
de către Marea Britan'ie a ba
zelor navale și aeriene din La 
Valletta.Anunțînd, vineri, întreruperea 
convorbirilor purtate la _ Roma, 
premierul Mintoff și ministrul 
Carrington au ținut să precizeze 
ziariștilor că negocierile nu sînt 
considerate suspendate, ele ur- 
mînd a fi reluate săptămîna vii
toare.

între timp, primul ministru 
maltez, Dom Mintoff, și minis
trul britanic al apărării, lordul 
Carrington, vor avea consultări 
cu guvernele de la La Valletta 
și. respectiv, Londra, în legătu
ră cu rezultatul convorbirilor 
purtate recent la Roma și in ve
derea reluării negocierilor.

Reciproc
cu privire la aplicarea unor 
forme noi. mai eficiente, de co
laborare tehnico-științifică în ce 
privește (soluționarea probleme
lor creșterii valorii nutritive a 
produselor fabricate și crearea 
unor noi tipuri de produse de 
înaltă calitate, precum și cu pri
vire la principalele probleme re
feritoare la ambalaje și mate
riale de ambalat pentru produ
sele alimentare.

Țările membre ale C.A.E.R. au 
semnat o serie de convenții pri
vind colaborarea tehnico-științi
fică în domeniul agriculturii și 
al industriei alimentare, pregă
tite de comisiile permanente.

Comitetul Executiv a definit 
direcțiile activității comisiilor 
permanente pentru agricultură 
și pentru industria alimentară 
pe perioada următoare și a sta
bilit măsuri ooncrete în legătu
ră cu soluționarea complexă a 
problemelor oolaborării privind 
întărirea in continuare a bazei 
tehnico-materiale a acestor ra
muri ale economiei naționale.

Comitetul Executiv a aprobat 
Regulamentele unor noi organe 
ale C.A.E.R., create pe baza ho- 
tărîrii celei de-a XXV-a Se
siuni a Consiliului și anu
me : Regulamentele Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul activității de planifi
care, în componența căruia in
tră președinții organelor cen
trale de planificare. Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare teh
nico-științifică, în componența 
căruia intră președinți ai comi
tetelor, miniștri și conducători 
ai departamentelor pentru știin
ță și tehnică. Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru poștă și 
telecomunicații, Consfătuirii con
ducătorilor oficiilor pentru in
venții din țările membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv a luat la 
cunoștință raportul despre acti
vitatea desfășurată de Consfă
tuirea reprezentanților țărilor 
membre ale C.A.E.R. pentru pro
bleme juridice, cu privire la 
perfecționarea activității orga
nelor de arbitrai pentru comerț 
exterior și a adoptat proiectul 
Convenției privind soluționarea 
pe cale arbitrară a litigiilor de 
drept civil, decurgînd din rela
țiile de colaborare economică si 
tehnico-științifică, elaborat de 
Consfătuire.

în scopul dezvoltării in conti
nuare a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în dome
niul comerțului interior și al 
perfecționării formelor organiza
torice ale acestuia. Comitetul 
Executiv a considerat oportun 
ca, în viitor, Consfătuirea mi
niștrilor comerțului interior al 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
să-și desfășoare activitatea în 
cadrul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Comitetul Executiv a aprobat 
planul său de lucru pe anul
1972. în plan au fost incluse 
îndeosebi probleme legate de 
înfăptuirea Programului com
plex.

în cursul ședinței Comitetului 
Executiv au fost examinate și 
alte probleme ; a fost aprobat 
planul lucrărilor de cercetări 
științifice al Institutului inter
național pentru probleme econo
mice ale sistemului mondial so
cialist pînă în anul 1973 inclu
siv : a fost, aprobat bugetul Se
cretariatului Consiliului pe anul 
1972.

Comitetul Executiv a fost de 
acord cu propunerea Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
cu privire la extinderea colabo
rării R.S.F.I. în cadrul C.A.E.R. 
asupra domeniului transporturi
lor, în conformitate cu Conven
ția dintre Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc și Guvernul 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia privind participarea 
R.S.F.I. la lucrările organelor 
C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

Tensiune în Rhodesia
Concomitent cu restricțiile im

puse în orașele unde au avut loc 
ciocniri între poliție și populația 
africană majoritară care protes
tează împotriva acordului anglo- 
rhodesian, autoritățile de la Sa
lisbury, alarmate de situația cre
ată în urma acestor demonstrații, 
recurg la măsuri extreme față de 
liderii africani, încercînd să-i in
timideze. După cum informează 
agenția REUTER, la numai două 
zile după arestarea fostului pre
mier sud-rhodesian, Garfield 
Todd, și a fiicei sale, unul din li
derii populației africane din Rho
desia, Josiah Chinamano și soția

Turneul lui Jarring
NEW YORK. — Gunnar Jar- 

ring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, va pleca 
la 27 ianuarie spre Dakar, pen
tru a conferi cu președintele 
Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, care a condus misiu
nea O.U.A. însărcinată să faci
liteze aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967, a anunțat un 
purtător de cuvînt al O.N.U. 
După cum se știe, misiunea 
O.U.A. a întreprins la sfîrșitul 
anului trecut vizite la Cairo și 
la Tel Aviv pentru a discuta 
cu oficialitățile egiptene și 
israeliene posibilitatea regle
mentării politice a crizei din 
Orientul Apropiat.

în continuare, Jarring va 
efectua o vizită la Nouakchott, 
unde va avea întrevederi cu

Conferința 
cvadripartitâ 
de la Paris
Declarațiile 

purtătorului 
de cuvint 

ăl delegației 
R. D. Vietnam

CU PRILEJUL unei con
ferințe de presă desfășurate la 
Paris, Nguyen Thanh Le, re
prezentant al delegației R. D. 
Vietnam la Conferința cvadri- 
partită de la Paris cu privire 
la Vietnam, a declarat că gu
vernul S.U.A. ridică din nou 
la Conferință așa-numita pro
blemă a prizonierilor de război, 
pentru a evita examinarea pro
gramului- de reglementare paș
nică a problemei vietnameze 
și a distrage atenția opiniei pu
blice americane și din alte țări 
de la continuarea agresiunii 
S.U.A. în Indochina.

La conferința de presă care 
a urmat celei de-a 141-a ședin
ță plenară a convorbirilor 
cvadripartite, reprezentanții 
americani și saigonezi s-au 
referit în repetate rînduri 
la problema eliberării aviato
rilor americani care și-au în
cheiat cariera de agresori în 
spațiul aerian al R.D. Vietnam, 
dar nici unul dintre ei nu a 
răspuns concret la programul 
de pace în șapte puncte al Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a arătat Nguyen Than 
Le, relevînd că tocmai în exa
minarea temeinică a acestui 
program se află calea către 
pace. în continuare, el a ară
tat că R.D. Vietnam nu numai 
că informează guvernul ame
rican asupra tuturor aviatorilor 
americani luați prizonieri, dar, 
pornind de la principii umani
tare, permite acestora să men
țină legături cu familiile lor. 
să poarte corespondență și să 
aibă întîlniri.

Convorbirile
Bahr-Kohl
MICHAEL KOHL, secretar 

de stat la Constitui de Miniștri 
al R. D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Can
celaria Federală a R.F. a Ger
maniei, au continuat la 20 și 
21 ianuarie, însoțiți de delega
ții, tratativele asupra unui a- 
cord cu privire la traficul în
tre R.D. Germană și R.F. a 
Germaniei. Tratativele au avut 
loc la sediul Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. Părțile au că
zut de acord, menționează a- 
genția A.D.N., să continue con
vorbirile la 2 februarie, la 
Bonn.

La Madrid continuă greva de protest a celor 57 000 de stu- 
denți împotriva reprimării brutale de către poliție a demon
strațiilor organizate în zilele precedente. Tn fotografiile noa-

sa, au fost ridicați de poliție. 
Ambii fuseseră eliberați în urmă 
cu două luni după o lungă de
tenție sub acuzația de a fi des
fășurat „activități politice pericu
loase“.

După incidentele din orașele 
Gwelo, Salisbury, Fort Victoria, 
într-o altă localitate — Umtali 
— au avut loc ciocniri. Ppliția 
a deschis foc asupra demonstran
ților, rănind patru persoane. Si
tuația continuă să rămînă sub 
tensiune în majoritatea localități
lor țării, în ciuda drasticelor mă
suri luate de autoritățile rasiste.

șeful statului mauritanian, 
Moktar Ould Daddah, președin
tele în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane.

• CAMERA COMUNELOR 
A RESPINS moțiunea introdu
să de opoziția laburistă privind 
amînarea semnării tratatului 
de aderare a Marii Britanii la 
C.E.E., pînă cînd textul oficial 
nu va fi supus dezbaterii 
Parlamentului. Rezultatul vo
tului a fost facilitat de mane
vra conservatorilor, care au 
prezentat deputaților un amen
dament la moțiunea laburistă, 
echivalînd cu un angajament 
al guvernului în sensul că tra
tatul nu va intra în vigoare de- 
cit după ample dezbateri și ra
tificarea sa de către Parla
ment.

C
oordonată perma
nentă, fundamen
tală a politicii ex
terne a României 
— dezvoltarea 
continuă a relați

ilor de prietenie frățească ți 
colaborare cu toate statele so
cialiste ți-a găsit din nou, în 
săptămîna pe care o încheiem, 
semnificative ilustrări. Lucrările 
comisiei mixte guvernamentale 
româno-ungare de cooperare 
economică, desfășurate la 
Budapesta, au prilejuit o trece
re în revistă a activității de 
cooperare economică ți tehni
că româno-ungară desfășurată 
în ultimii ani, stabilindu-se, tot
odată, măsuri pentru impulsio
narea finalizării acțiunilor de 
colaborare ți cooperare în do
meniile industriei construcțiilor 
de mașini. industriei chimice, 
energiei electrice, industriei pe
trolului, industriei miniere, in
dustriei materialelor de con
strucții, agricultorii, transportu
rilor etc. Este semnificativ pen
tru ritmul schimburilor de 
mărfuri româno-ungare. creș
terea acestora cu circa 25 la 
sută pe parcursul unui singur 
an (1971 în raport cu 1970).. A- 
celași curs ascendent al schim
burilor economice și al coope
rării a ieșit în evidență ți cu 
prilejul lucrărilor comisiei mix
te guvernamentale de colabo
rare economică între România 
Îi R.D. Germană, lucrări des- 
ățurate la Berlin. Au fost fina

lizate ți sînt în curs de tratative 
importante acțiuni de colabo
rare ți cooperare în fabricarea 
de mațini-unelte, mijloace de 
transport-auto, construcții nava
le, utilaje miniere, realizarea 
de instalații chimice ți alte e- 
chipamente industriale. Totoda
tă, a fost semnat un protocol 
între România ți R.D. Germană 
în domeniul construcțiilor de 
mașini. Pe linia preocupării 
pentru dezvoltarea cooperării 
multilaterale cu toate țările so
cialiste se înscrie ți reuniunea 
de la București a grupei de lu
cru româno-sovietice pentru 
colaborarea economică ți teh- 
nico-țtiințifică în domeniul con
strucțiilor de mațini grele, ener
getice ți de transport. Tot în 
Capitala noastră s-au desfățu- 
rat lucrările grupei mixte pen
tru construcția de mațini din 
cadrul comisiei guvernamentale 
româno-cehoslovace de colabo
rare economică ți tehnico-ști
ințifică. în acelați context tre
buie semnalată participarea 
reprezentantului țării noastre la 
lucrările celei de-a 56-a ședințe 
a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., desfășurată la Mos
cova.

Din agenda săptâmînii care 
a trecut consemnăm, de aseme
nea, primirea de către tovară
șul Nicolae Ceausescu. împreu
nă cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a comandantului su
prem al Forțelor Armate Uni
te ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, mare
șal al Uniunii Sovietice, I. I. 
Jakubovski.

Solidaritatea activă cu po
poarele din statele recent in
trate pe orbita unei dezvoltări 
de sine stătătoare ți care luptă 
pentru deplina afirmare a per
sonalității lor, a drepturilor lor 
de a-și hotărî singure destine
le, împotriva practicilor impe

0 delegație 
parlamentară 

franceză 
la Pekin

GO MO - JO, vicepre
ședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Repre
zentanților Populari din în
treaga Chină, a primit de
legația Adunării Naționale 
a Franței, condusă de Jean 
de Broglie, președintele Co
misiei pentru afacerile ex
terne a Adunării Naționale, 
care întreprinde o vizită la 
Pekin. Cu acest prilej — 
relatează agenția CHINA 
NOUA — a avut loc o con
vorbire cordială, prieteneas
că. în cinstea delegației, 
Go Mo-jo a oferit un 
banchet, în cursul căruia a 
subliniat cursul ascendent 
înregistrat de dezvoltarea 
relațiilor franco-chineze și 
a apreciat vizita parlamen
tarilor francezi ca o contri
buție la promovarea, în con
tinuare, a înțelegerii re
ciproce și prieteniei între 
cele două popoare. La rîn- 
dul său, Jean de Broglie a 
apreciat că vizita în R. P. 
Chineză oferă un bun pri
lej pentru adîncirea cunoaș
terii reciproce, pentru- lăr
girea multilaterală a con
tactelor dintre cele două 
țări.

rialiste ți neocolonialiste con
stituie o altă trăsătură impor
tantă a politicii externe promo
vate de România socialistă. 
Expresie a acestei politici a 
constituit—o ți vizita făcută în 
țara noastră de Hassan Abbaș 
Zaky. guvernator al Fondului 
de dezvoltare arabă, consilier 
special al președintelui Fede
rației Emiratelor Arabe Unite 
si al președintelui Republicii 
Democratice Sudan. Oaspetele 
arab a fost primit de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu care 
prilej au fost discutate proble
me privind relațiile de colabo
rare economică dintre România 
ți Federația Emiratelor Arabe 
Unite, Republica Democratică 
Sudan și alte țări arabe. De 
ambele părți s-a apreciat că 
există însemnate posibilități 
pentru extinderea și diversifi
carea acestor relații, pentru 
dezvoltarea cooperării pe mul
tiple planuri.

Nu putem încheia acest 
Succint tur de orizont al 
prezenței active românești 
pe arena internațională pe 
parcursul precedentei săptă- 
mîni fără a nota două fapte 

care afirmă din nou preocu
parea constantă a României 
pentru dezvoltarea ți extin
derea relațiilor multilaterale cu 
toate statele, indiferent de 
orînduirea socială, pe baza 
principiilor ți normelor unanim 
recunoscute ale dreptului in
ternațional, condiții indispen
sabile ale edificării unui climat 
de înțelegere și încredere pe 
Terra. Ne referim la deschi
derea oficială a Bibliotecii a- 
mericane la București, care, 
alături de Biblioteca română 
deschisă recent la New York, 
va prilejui o mai bună cunoaș
tere reciprocă a valorilor cul
turii ți artei celor două 
popoare. Ne referim, de ase
menea, la semnarea la Bucu
rești a programului de schim
buri culturale, științifice și teh
nice pe anii 1972—1973 între 
România și Franța, program 
care prevede organizarea a 
numeroase acțiuni de colabo
rare culturală și științifică ro- 
mâno-franceză.

O
biectiv politic de 
însemnătate esen
țială pentru desti
nele păcii pe con
tinentul nostru ți 
în lume, problema 

securității europene concen
trează, într-o măsură mereu 
mai _ mare în ultima perioadă 
de timp, preocupările guverne
lor, ale imensei majorități a 
partidelor, cercurilor ți oameni
lor politici, ale opiniei publice. 
Problemele înfăputirii securită-

VENEZUELA

Luări de poziție in apărarea 
bogățiilor naționale

în urmă cu cîteva zile, Jovito 
Villalba, lider al partidului U- 
niunea democratică republicană 
(U.R.D.), a cerut, de asemenea, 
retragerea misiunii militare a 
S.U.A. din Venezuela.

Deputatul Siuberto Martinez, 
aparținînd partidului Mișcarea e- 
lectorală a poporului din Vene
zuela, a acuzat în Congres com
paniile străine din statul vene- 
zuelean Zilia de încălcarea pre
vederilor legii reversiunii petrolu
lui. El a afirmat că firme străi
ne care acționează în domeniul 
extracției petroliere au demontat 
și transportat ilicit peste graniță 
diferite instalații și alte bunuri 
prin care au prejudiciat patrimo
niul poporului venezuelean.

După cum se știe, în Vene
zuela a fost adoptată legea re
versiunii petrolului, prin care 
companiile străine care activează 
în țară sînt obligate să cedeze 
statului la sfîrșitul perioadei de 
concesiune a terenurilor petroli
fere ■— anul 1983 — utilajele și 
bunurile de care dispun.

Jesus Paz Galarraga, secreta
rul general al Mișcării electorale 
a poporului (M.E.P.), a declarat 
că prezența în Venezuela a mi
siunii militare a Statelor Unite 
constituie o încălcare a preroga- 

ții ți dezvoltării cooperării j>e 
continent s-au aflat si în sap- 
tămîna ce a trecut la loc de 
frunte pe agenda actualității. 
Noi fapte ca, de pildă, par
curgerea primelor etape ale 
procedurii ratificării de către 
forurile vest-germane a trata
telor încheiate de guvernul 
R.F. a Germaniei cu Uniunea 
Sovietică ți Polonia, sau re
luarea tratativelor pentru în
cheierea unui acord de circula
ție între R.D. Germană ți R.F. 
a Germaniei, se înscriu pe fă
gașul firesc al îmbunătățirii 
climatului politic european. 
Evident, asemenea pași meniți 
să ducă la înlăturarea rezidu
urilor celui de-al doilea război 
mondial, nu pot decît să in
fluențeze în mod pozitiv efor
turile pentru organizarea con
ferinței general-europene pri
vind securitatea ți cooperarea. 
Ideea unei astfel de conferințe 
cîștigă mereu noi adeziuni, 
realizîndu-se practic un con
sens unanim în legătură cu 
utilitatea si necesitatea convo
cării ei. Audiența de care se 
bucură ideea convocării cît 
mai grabnice a conferinței ge

neral-europene ca ți ceg a tre
cerii la etapa pregătirilor mul
tilaterale, practice, dobîndește 
pe zi ce trece noi confirmări. 
Intr-o declarație specială adop
tată la prima sa ședință din 
acest an, Consiliul Național al 
Frontului Patriotic din Ungaria 
relevă . „sprijinul ferm acor
dat cerinței pregătirii și convo
cării cit mai curînd posibil a 
conferinței privind securitatea ți 
pacea în Europa". într-un in
terviu radiodifuzat, ministrul 
de externe al R.F. a Germaniei, 
Walter Schell declara : „Occi
dentul nu trebuie să se arate 
șovăielnic în acceptarea propu
nerilor privind conferința pen
tru securitatea europeană. O 
conferință pentru securitate și 
colaborare în Europa, așa cum 
indică și numele ei, nu poate 
decît să aducă progrese în 
domeniile securității și colabo
rării". In cadrul unei întreve
deri desfășurate la Helsinki, 
miniștrii de externe ai Norve
giei și Finlandei au examinat 
probleme referitoare la pregă
tirea convocării conferinței ge
neral-europene ; în comunica
tul publicat la încheierea în
trevederii se arată că Norve
gia sprijină eforturile în ve
derea organizării conferinței 
ți, în legătură cu aceasta, ma
nifestă interes față de activita
tea desfășurată de guvernul 
finlandez în scopul pregătirii 
practice a conferinței. La rîn- 
dul său, ministrul de externe 
belgian Pierre Harmel s-a pro
nunțat pentru „necesitatea îm-

tivelor suveranității naționale, iar 
membrii ei, care îndeplinesc 
funcțiile de „instructori militari“, 
nu-și aduc, de fapt, nici o contri
buție la pregătirea cadrelor ar
matei. El a afirmat, totodată, ca 
o altă mostră a intervenției 
S.U.A. în țările Americii Latine 
o constituie prezența capitalului 
nord-american, care în Venezuela 
reprezintă 70 la sută din investi
țiile străine, cifrate la 5,68 mili
arde dolari.

Al doilea premiu 
„Oscar" 

pentru Chaplin
• CHARLES CHAPLIN A 

ACEPTAT invitația Academiei 
de film din S.U.A. de a veni 
în luna aprilie la Hollywood 
pentru a primi personal pre
miul special „Oscar“, ce i-a 
fost acordat pentru „Imensa 
contribuție adusă de la afir
marea cinematografiei drept o 
formă de artă a secolului XX“. 
Acesta va fi al doilea premiu 
„Oscar“ conferit actorului de 
origine engleză Charles Cha
plin. Primul său „Oscar“ i-a 
fost înminat în 1929, pentru 
binecunoscutul film „Circul“. 

binării eforturilor desfășurate 
de către guverne ți diverse 
personalități europene în 
scopul realizării unei atmosfe
re propice pentru începerea 
marii dezbateri privind securi
tatea europeană“. Iar secreta
rul Comisiei pentru afacerile 
externe a Parlamentului italian 
îți exprima opinia în termeni 
foarte clari : „Conferința gene- 
ral-europeană în problemele 
securității ți colaborării tre
buie să fie convocată într-un 
termen cît mai scurt, ea fiind 
utilă tuturor popoarelor din Eu
ropa fără excepție". Un viu in
teres în această direcție se ma
nifestă și în cele mai largi 
cercuri din alte țări europene. 
Reflectînd această stare de spi
rit, ziarul grec „Elefteros Cos
mos" scrie că „în eforturile ce 
se depun pentru crearea unui 
climat favorabil destinderii în 
Europa, conferința pentru secu
ritatea europeană va morca o 
etapă istorică". Devine din ce 
în ce mai limpede că materiali
zarea ideii conferinței general- 
europene, pentru care România 
socialistă a acționat ți acțio
nează perseverent, este o ches

tiune de stringentă actualitate, 
la. ordinea zilei în cel mai de
plin sens al cuvîntului.

R
hodesia se numără 
în ultimele zile 
printre temele 
frecvente ale a- 
gențiilor de presă. 
La Salisbury, Mko- 

ba, Monomotapa, Belingwe ți 
Gwelo s-au desfășurat puter
nice demonstrații ale popu
lației africane împotriva acor
dului anglo-rhodesian (acord 
care conține o recunoaștere de 
facto a regimului rasist al lui 
lan Smith). Autoritățile rasiste 
au ripostat cu brutalitatea lor 
bine cunoscută. Minerii care 
manifestau la Shabani au fost 
întîmpinați cu gloanțe. Repre
siunile. arestările se țin lanț. 
Aparatul de reprimare rasist nu 
ftoate, însă, împiedica popu- 
ația zimbabwe să-și afirme cu 

demnitate ți fermitate cerințele 
sale. Misiunea britanică „Pear- 
ce“ sosită de la Londra pen
tru a sonda opinia populației 
africane în legătură cu recenta 
înțelegere anglo-rhodesiană 
primește cel mai clar și mai 
concludent răspuns din partea 
africanilor. Acest răspuns este 
că poporul zimbabwe nu ac
ceptă ți nu va accepta nici
odată dominația unei minori
tăți de coloni albi, că se va 
opune regimului rasist și va 
lupta pentru eliberare naționa
lă. Tensiunea din Rhodesia a- 
trage, o dată mai mult atenția 
asupra situației explozive din

SUCCESELE 
PATRIOȚILOR 

LAOȚIENI
Trei pătrimi 
din teritoriul 

Laosului 
au fost eliberate 

în cei 23 de ani de la crea
rea Armatei Populare de E- 
liberare a Laosului, sub con
ducerea clarvăzătoare a 
Frontului Patriotic Laoțian, 
prezidat de prințul Sufanu- 
vong, forțele patriotice au 
crescut, fără încetare, re- 
purtînd victorie după victo
rie, relevă agenția KHAO- 
SAN PATHET LAO. Forțele 
patriotice au scos din luptă 
peste 230 000 militari inamici. 
Ele au distrus circa 80 000 
arme de diverse tipuri și 
aproape 2 000 vehicule mili
tare simple sau blindate, au 
doborît sau distrus la sol 
2 300 avioane și au eliberat 
trei pătrimi din teritoriul 
Laosului, pe care locuiește 
jumătate din populația țării. 
Victoriile cele mai remarca
bile au fost cele repurtate la 
Salaphukhune, în 1961—1962, 
la Luong Nam Tlia, în mai 
1962, la Phukhut, în 1964— 
1965, în provincia Luang Pra- 
bang, în 1968, la Tha Teng 
— în martie 1968.

Forțele patriotice au pro
dus inamicului pierderi gre
le, în special cu începere din 
1969. Ele au făcut să eșueze 
aproape 50 de operațiuni ina
mice de mare anvergură : o- 
perațiunea ..Kou Kiet“, în 
regiunea Văii Ulcioarelor — 
în 1969, operațiunea „Lam 
Son-719“ — la începutul lui 
1971, și marea operațiune de
clanșată împotriva zonei e- 
liberate din Valea Ulcioare
lor, în timpul anotimpului 
ploios din 1971.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA P.A.P., în R.D. Viet
nam se construiește, cu asisten
ța tehnică și cu sprijinul spe
cialiștilor polonezi, primul șan
tier naval pentru vase mariti
me. De pe calele viitorului șan
tier vor fi lansate la apă nave 
cu un deplasament de 1100 
tone.

zona cuprinzînd Republica Sud- 
Africana, Rhodesia ți coloniile 
portugheze de pe continentul 
african. Pericolele generate de 
Eracticile colonialiste, de răz- 

oiul colonial al Lisabonei, de 
politica de apartheid promova
tă la Pretoria ți Salisbury sînt 
mai mult decît evidente. Acui
tatea problemelor legate de a- 
ceastă situație este scoasă în 
relief ți de hotărîrea, definiti
vată zilele trecute, de a se or
ganiza o sesiune specială a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. pe continentul african, 
la Addis Abeba. Această se
siune, care se va desfășura în 
perioada 28 ianuarie—4 februa
rie a.c. va avea printre obiec
tivele principale abordarea si
tuației explozive din zona mai 
sus amintită.

R
eînceperea cursu
rilor școlare ți u- 
universitare după 
vacanța de iarnă 
a fost marcată în 
Spania, Italia și 

Japonia printr-o recrudescentă 
a mișcării protestatar-revenai- 
cative a tinerilor din țcoli ți 
facultăți. Cauzele imediate 
care au declanșat actualul val 
de tulburări sînt» firește, diferi
te. La Madrid, studenții au re
plicat prin grevă generală și 
demonstrații de stradă ameste
cului brutal al poliției în in
cinta facultăților. La Roma, 
elevii din majoritatea liceelor 
au ieșit în stradă în cadrul u- 
nor mari demonstrații, protes- 
tînd contra represiunilor față 
de elementele democratice din 
licee și contra provocărilor 
fasciste. In diferite centre u- 
niversitare japoneze studenții 
din peste 80 de universități au 
protestat prin greve ți demon
strații împotriva costului ridicat 
al frecventării țcolilor su
perioare. G

Dincolo de resorturile speci- ’ 
fice care au declanșat acțiunile 
tinerilor există, însă, cauze ți 
mobiluri mai profunde, comu
ne. La Madrid, ca ți la Roma 
sau Tokio, pe pancartele purta
te de tinerii demonstranți sau 
în moțiunile sinietizînd revendi
cările lor erau înscrise cerințe 
asemănătoare : reducerea taxe
lor, reducerea poverilor mate
riale excesive legate de frec
ventarea liceelor ți universită
ților, democratizarea procesu
lui de învățămînt, înfăptuirea 
unei reforme reale democrati
ce a învățămîntului care să 
permită, practic, accesul la li
cee ți facultăți al tuturor tine
rilor dotați.

Largile acțiuni ale elevilor și 
studenților desfășurate pe tot 
parcursul săptămînii trecute la 
Madrid, Roma, Tokio scot cu 
pregnanță în evidență dimen
siunile dificultăților cu care sînt 
confruntați tinerii dornici să 
studieze din țările capitaliste. 
Aceste acțiuni viguroase relevă, 
totodată, prezența mereu mai 
accentuată a tineretului din ță
rile capitalului în frontul luptei 
sociale, pentru transformări în
noitoare.

EM. RUCAR

• CU PRILEJUL PLECĂRII 
SALE DEFINITIVE ÎN PA
TRIE, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, Teodor Marinescu, a 
oferit la 21 ianuarie, un cocteil.

Au participat miniștri și con
ducători ai unor ministere și 
organizații centrale sovietice, 
șefi de secție și alți lucrători de 
răspundere ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori ai M.A Ev
al U.R.S.S., membri ai Condu
cerii centrale a Asociației ’.a 
prietenie româno-sovietice, oa
meni de artă și cultură.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Moscova.

Cocteilul s-a desfășurat într-d 
atmosferă cordială, prietenească.

• KNUT HOEM, MINISTRU!» 
NORVEGIAN PENTRU PRO
BLEMELE PESCUITULUI, și-a 
prezentat demisia, în semn de 
protest față de acceptarea de 
către guvernul Bratteli a acor
dului intervenit între Norvegia 
și C.E.E., în domeniul pescui-« 
tului.

I

2 000 000 de șomeri 
în Turcia

• LUÎND CUVÎNTUL la con
ferința Consiliului General al 
Sindicatului lucrătorilor din. 
industria cimentului, sticlei și 
ceramicii din Turcia, ministrul 
muncii, Aii Riza Uzuner, a de
clarat că, în prezent, în Turcia 
există aproximativ două milioa
ne de șomeri.

• POLIȚIA GUATEMALE
ZĂ a identificat mai multe ca
davre, care purtau urme de 
torturi, descoperite în subur
biile capitalei. Se crede că a- 
ceste asasinate sînt opera mem
brilor organizațiilor extremiste 
din țară, a căror activitate s-a 
intensificat în ultima vreme.

• ORGANIZAȚIA PALE
STINIANA „AL FATAH“ a 
publicat la Beirut un comuni
cat în care își exprimă repro
barea în legătură cu exploziile 
ce au_ avut loc în capitala li
baneză și au produs daune Am
basadei algeriene și sediului 
ziarului „Al Moharrer“, rela
tează agenția France Presse.
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