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17—19 februarieIn zilele dea.c., la București, va avea loc, așa cum deja s-a anunțat, conferința pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții, pe a cărei ordine de zi sînt înscrise probleme fundamentale ale activității economice din țara noastră, probleme hotărîtoare pentru îndeplinirea cu succes a actualului plan cincinal. Hotărî- rea Comitetului executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri de convocare a acestei conferințe a fost anunțată a doua zi după ce întregul nostru popor a luat cunoștință cu o vie satisfacție despre realizările cu totul remarcabile obținute în îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în 1971, primul an al cincinalului.Avînd în față acest impresionant tablou al înfăptuirilor ob- țirute intr-un singur an, conduce /fa partidului cheamă producătorii bunurilor materiale^ din cea mai importantă ramură economică — industria — și din construcții la o amplă dezbatere și analiză a stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de Conferința Națională și Congresul al X-lea pentru a găsi împreună mijloace și căi de continuă perfecționare a organizării, planificării și conducerii activității în aceste domenii, de folosire și mai eficientă a potențialului nostru economic, a resurselor de care dispunem. Face parte această nouă , acțiune din practica de mult încetățenită in activitatea conducerii noastre de partid de a se consulta cu cadrele de bază, nemijlocit cu mase largi de oameni ai muncii și a stabili împreună măsuri de îmbunătățire a activi-x tății in toate domeniile de acti vitate.Practic, la dezbaterea și solu ționarea problemelor înscrise pc agenda conferinței participă toț lucrătorii din cele două ramuri economice. Această posibilități este dată mai intii de caracterul larg reprezentativ al participării — directori, directori generali, secretari ai organizațiilor de partid, președinți de sindicate. secretari de U.T.C., muncitori fruntași, maiștri, ingineri șefi, ingineri și economiști cu experiență, activiști ai organelor locale de partid, cadre de conducere din ministere, oameni de știință, cercetători etc. Dar ceea ce este deosebit de important, de astă dată, acești participanți — în spiritul practicii noastre democratice — vor fi desemnați de consiliile și comitetele oamenilor muncii, de colectivele din unitățile economice. Desemnarea lor prilejuiește, în aceste condiții, în întreprinderi și șantiere o amplă și exigentă analiză a rezultatelor obținute, a întregii activități în toate unitățile economice. Drept urmare participanții vor aduce Ia conferință nu numai propriile ginduri și preocupări, nu numai propria experiență, ci vor prezenta, în primul rind, punctele de vedere ale colectivelor din care fac parte, experiența acestora, observațiile lor critice, inițiativele lor, mai exact spus întregul tezaur al gîndirii și practicii avansate din întreprinderile noastre. Iată un prilej deosebit pentru organizațiile noastre U.T.C., ai căror reprezentanți — secretarii — fac parte din organismele colective de conducere, de a desfășura în aceste zile o laborioasă activitate de antrenare a tinerilor la rezolvarea sarcinilor economice, de a aduce la această inaltă tribună experiența lor pozitivă, gîndurile și propunerile celor mai tineri muncitori, ingineri, cercetători, preocupările și inițiativele lor.Așa cum spuneam, la marele for al oamenilor muncii din industrie și construcții vor fi analizate și dezbătute problemele vitale ale activității din cele două ramuri economice, lin loc principal ii va ocupa, desigur, examinarea modului în care au fost îndeplinite sarcinile planului de stat pe 1971 și stabilirea măsurilor necesare în vederea ridicării pe o treaptă superioară a întregii activități economice din industrie și construcții. Desigur, în cele două ramuri s-au obținut in 1971 succese de prestigiu. Comunicatul relevă că în industrie ca și în construcții de altfel, s-au Înregistrat ritmuri
„SCÎNTEIA TINERETULUI"
(Continuare In pag. a V-a)

Să mobilizăm toate forțele materiale

și umane la îndeplinirea și depășirea

prevederilor sarcinilor de plan pe 1972!

CHEMAREA
colectivului de oameni ai muncii din Grupul
industrial de petrochimie-Ploiești către toate

întreprinderile din industria chimicăcolectivul dc muncă al Grupului industrial di popor, muncește cu entuziasm pentru înfăptuireaSub conducerea organizației de partid,•etrochimie-PIoiești, alături de întregul nostru ....---- --------- ... ...... .ieplină a programului elaborat de Congresul ai X-lea al Partidului Comunist Român, privind construirea societății socialiste multilateralAnimați de dorința de a înfăptui în modal P.CT dezvoltate în patria noastră._____ ____ __________ __  ____ _____ ... ____ ' exemplar obiectivele stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., cu privire Ia mobilizarea cap? ității noastre creatoare pentru continua ridicare a eficienței economice în toate domeniile de activitate, pentru perfecționarea și dezvoltarea industriei chimice românești, colectivul de muncă al grupului industrial de petrochimie Ploiești cheamă la întrecere pe anul 1972 toate unitățile din industria chimică pe baza următoarelor obiective :1. IN DOMENIUL PRODUCȚIEI— Depășirea producției globale cu 40 milioane ducției marfă cu lei, obținîndu-se lei și a pro-33,5 milioane peste plan :
1 900 tone produse petrochimice (polietilenă, fenol, acetonă, anhidridă maleică ș. a.) ; 12 000tone produse petrolifere (benzină,gaze de chimizare, cocs ș. a.) :1 . _hidrocarburi aromatice,

800 000 lei utilaje piese de schimb noi și recondiționate.Acestea vor fi— exploatarea realizate prin : și întreținerea
(Continuare în pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI

a primit pe ministrul afacerilor
externe al Republicii

Vineri, 4 februarie, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit pe Joseph 
Potolot, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Africa 
Centrală, conducătorul delega
ției guvernamentale care ia 
parte la lucrările celei de-a 
ll-a sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică și teh
nică româno-centrafricană.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior.

Au luat parte, de asemenea, 
Alberto Sato, ambasadorul 
Republicii Africa Centrală la 
București.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării relațiilor dintre cele două 
state și s-au evocat posibilită
țile existente pentru lărgirea 
schimburilor reciproce de 
mărfuri, a cooperării tehnico- 
științifice. De asemenea, s-au 
discutat aspecte ale situației 
internaționale, ale luptei tine
relor state de pe continentul 
african pentru consolidarea 
independenței lor, pentru o e- 
voluție de. sine stătătoare pe 
calea progresului economic și 
social.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali-
tate.

edificii social-culturale
la Alba lulia

C H E......R E
către toate colectivele de muncă 
din unitățile ramurii industriei 

construcțiilor de mașiniAdunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din Uzina „Rulmentul“ din Bir >ov, analizînd activitatea și rezultatele anului 1971, precum și sarcinile de plan pe anul 1971 cel de-al doilea an a cincinalului 1971—1975 precizează că sînt create toate condițiile materiale și umane pentru ca în acest an colectivul uzinei să realizeze și să depășească prevederile planului de stat, realizînd astfel importante creșteri față de anul 1971.Avînd drept călăuză Directivele Congresu lui al X-!ea al partidului, sarcinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ■rința de a soclialiste, strucțiilor principalii
cu prilejul vizitei făcute în uzina noastră la începutul acestui an, animați de do- ne aduce o contribuție și mai mare la progresul și prosperitatea patriei noastre adresăm o înflăcărată chemare la întrecere tuturor unităților din ramura con- de mașini angajîndu-ne să depășim prevederile planului de stat pe anul 1972, la indicatori după cum urmează :— producția marfă cu 2,5 Ia sută din care peste 25 la sută destinată exportului.— depășirea indicelui de utilizare a mașinilor unelte din secțiile de bază prin utilizarea intensivă în continuare a capacităților de producție, ajungînd la 93,4 la sută ;— produse:— rulmenți .... 100 000 bucăți— cuzineți............................20 tone— bile ....... 100 tone

— producția marfăvîndută și încasată ..................— productivitatea muncii— beneficiu— să realizăm prin reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă, economii suplimentare de peste 1 milion lei ;— să depășim planul de export cu 2 la sută pe total și pe relația devize libere ;— să realizăm prin autoutilare

2 lala.. . 1. . . 1,7 la

In municipiul Alba lulia se 
mturează, în momentul de față, 
ferite edificii social-culturale, 

i căror linie arhitectonică invio- 
ează peisajul urbanistic. In par
ca de nord-vest a orașului, în 
:oul și modernul cartier de lo- 
uințe, au început lucrările de 

construcție a unui complex spi
talicesc cu 700 de locuri, care va 
dispune și de o policlinică. Ho
telul turistic, ridicat în centrul

străvechiului oraș, a intrat în faza 
de finisare, iar noua autogară se 
află în plină construcție, ca și 
fabrica de pîine și clădirea viito
rului liceu economic. Nu de mult 
a fost dată în folosință o stație 
modernă de reparații și întreți
ne) pentru autovehicule. Conco
mitent, edilii orașului se preocu
pă de dezvoltarea și moderniza
rea rețelei comerciale și a celei 
destinate prestațiilor de servicii.

sutăsută sută
10 mașini și utilaje în valoare totală de peste 15 milioane lei față de 8 milioane realizate în 1971 ;— să asimilăm 30 de produse noi rulmenți și cuzineți destinați, în special, fabricației de autocamioane și autoturisme, în vederea reducerii importului ;— să realizăm economii din invenții, inovații și raționalizări de 25 milioane lei ;

(Continuare in pag. a ll-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
CU MEMBRII C.C. AL P.C.R

CARE FAC PARTE
DIN UNIUNEA SCRIITORILOR

O întrebare pe adresa
CONSTRUCTORILOR _

(ine „ascunde“
cucile

dc la căminele 
muncitorești ?

La C.C. al P.C.R. a avut loc 
vineri, 4 februarie, o întîlni- 
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu membrii și mem
brii supleanți ai Comitetului 
Central al partidului care fac 
parte din Uniunea Scriitorilor.

La întâlnire au participat to
varășii Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Miu Dobrescu.

întîlnirea a fost consacrată 
discutării unor probleme lega
te de pregătirea conferinței pe 
țară a Uniunii Scriitorilor, de 
înfăptuirea sarcinilor și rolului 
Uniunii Scriitorilor în îndru
marea ideologică a creației li
terare din țara noastră, în or
ganizarea dezbaterilor cu ca
racter teoretic pentru aprofun
darea tezelor plenarei din no
iembrie 1971, pentru înarmarea 
întregului front scriitoricesc cu 
linia politică marxist-leninistă 
a Partidului Comunist Român, 
în cursul întilrțirii s-a afirmat 
necesitatea întăririi și dezvoltă
rii continue a activității orga
nizațiilor de partid ale scriito
rilor, intensificării vieții de 
partid în cadrul Asociațiilor 
scriitoricești și al Uniunii Scri
itorilor. întîlnirea cu tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu a prilejuit 
sublinierea răspunderilor poli
tice ce revin scriitorilor mem
bri ai Comitetului Central în 
dezvoltarea unei vieți obștești 
sănătoase și rodnice a scriito
rimii din întreaga țară, în cre
area climatului și a condițiilor

Școala este a uzinei,
uzina este a doua școală

Comltetulul județean Prahova al P.C.K. 
o discuție consacrată școlii de tip 
din Județ. O analiză străbătută de grl- 
comunistă pentru modul în care se

In Biroul 
a avut loc 
profesional 
ja specific
formează tînăra generație de muncitori. Dlscuțli-

le au parcurs compartimentele esențiale ale pro
cesului devenirii adolescentului în muncitor cali
ficat, stabilind priorități privind modul de a lucra 
la perfecționarea școlii care dă o profesie, intrînd 
în intimitatea relației școală-producțle, a răspun
derilor reciproce.Școala profesională a Uzinei „1 Mai“, Școala profesională de chirhie din Ploiești, cea de petrol din Cîmpina, Liceul agricol Valea Călugărească fac o bună demonstrație privind modul

PE MASA
ANCHETATORULUI

Un dosar cu

în care se ser-
vesc de ateliere, laboratoare și loturi experimentale pentru instruirea elevilor din anul I. Și asta pentru că instrumentele practicii — atelierul, laboratorul. lotul experimental — oferă condiții materiale care se con-

ANII DE UCENICIE

REVOLUȚIONARA

CONSPECTE STUDENȚEȘTI

stituie intr-un veritabil front de lucru. O asemenea dotare a permis școlii profesionale de petrol din Cîmpina — ca să folosim un exemplu semnificativ — să contracteze importante repere și subansambluri din planul de producție al unor întreprinderi a căror valoare s-a ridicat, în anul 1971, la peste 800.000 lei. Școala lucrează cu plan de producție, defalcat pe luni.Interesul unor întreprinderi merge pînă acolo incit participă la analizele organizate în școli pe tema instruirii practioe — cum s-a întîmplat în cazul Școlii profesionale de chimie din Ploiești, a Liceului agricol Valea Călugărească sau a școlilor profesionale de petrol și energie electrică din Cimpina. E
LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

celor mal propice pentru în
florirea continuă a unei cfea- 
ții literare cu caracter profund 
educativ, inspirate din lupta 
poporului român, condus de 
partid, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. S-a reliefat, de ase
menea, necesitatea creșterii 
.contribuției tuturor membri
lor de partid care activează în 
domeniul literelor la ridicarea 
nivelului activității Asociații
lor și Uniunii Scriitorilor, la 
înfăptuirea marilor sarcini 
puse în fața scriitorimii din 
țara noastră de programul 
ideologic al partidului.

Dezbaterea a prilejuit o pu
ternică afirmare a hotărîrii 
celor prezenți de a-și închina 
toate eforturile înfăptuirii li
niei politice a partidului în 
domeniul culturii, dezvoltă
rii literaturii noi, socialiste, în 
patria noastră, traducerii în 
viață a indicațiilor date de 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii : Au
rel Baranga, Mihnea Gheor- 
ghiu, Titus Popovici, Suto An- 
dras, Kovacs Gyorgy, George 
Macovescu, Domokos Geza, 
Zoe Dumitrescu Bușulenga, 
Anton Breitenhofer, Eugen 
Barbu, Letay Lajos, D. R. Po
pescu, Zaharia Stancu.

în încheiere 
Nicolae Ceaușescu 
larg obiectivele 
politice, ideologice 
ție ce stau în fața 
Scriitorilor în momentul 
față,- sarcinile de înfăptuirea 
cărora depinde stimularea 
tot mai largă a producției li
terare din țara noastră, îm
bogățirea patrimoniului cul
turii noastre socialiste cu ope
re de înaltă valoare umanis
tă, de aleasă ținută artistică.

Secretarul general al par
tidului a subliniat cerințele 
pe care conducerea partidului 
le pune în fața scriitorilor 
membri ai Comitetului Cen
tral, în fața tuturor comuniș
tilor din Uniunea Scriitorilor, 
în direcția intensificării vieții 
de partid și a activității ideo
logice a Uniunii, a activității 
obștești a tuturor, scriitorilor, 
în direcția realizării de tot 
mai multe romane, nuvele, 
piese de teatru și poezii, lu
crări de teorie și critică lite
rară, de care are nevoie so
cietatea noastră socialistă în 
plin avînt. Pregătirea și des
fășurarea apropiatei Confe
rințe a Uniunii Scriitorilor — 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să deter
mine o adevărată cotitură de 
ordin calitativ în viața și ac
tivitatea Uniunii, să asigure 
condițiile unui nou și puter
nic avînt al creației literare 
din România, unei noi înflo
riri a beletristicii noastre 
socialiste, închinate idealului 
măreț al fericirii poporului, 
făuririi o-mului nou, demn de 
măreața epocă a civilizației 
comuniste.

tovarășul 
a expus pe 

principale 
și de crea- 

Uniunii 
de

— Tovarășe profesor, ce împrejurări, fapte sau întîmplări au determinat integrarea dumneavoastră în activitatea revoluționară 7 Nu mă refer atît la condițiile obiective, care sînt cunoscute, cît, mai ales, la con-
Convorbire 

cu prof. univ. 
TUDOR BUGNARIUvingerile personale, la împrejurările subiective.

• în 1972 sînt prevăzute, numai din fondurile centralizate, 25 000 
de locuri în căminele muncitorești • Cerem insistent fonduri iar 
cînd le avem nu știm cum să le finalizăm... Cum sînt tolerate aseme
nea stări de nepăsare pentru construirea căminelor ? ® Un spațiu 

larg pentru inițiativa tinerilor, a organizației U.T.C.

că, asigurarea confortului necesar angajaților. Tocmai de aceea, ți- nînd cont de importanța pe care o prezintă construirea și preda- îea la termen a fiecărui obiectiv pievăzut, avînd în vedere necesitatea rezolvării în termen cît mai scurt a cerințelor din acest punct de vedere, normal ar fi ca factorii de răspundere să-și sin-

Căminul muncitoresc. O noțiune care capătă în acești ani o tot mai largă circulație. Rezultat al preocupării statornice pentru asigurarea unor cît mai bune condiții de viață salariaților unităților socialiste , îndeosebi tinerilor, numărul căminelor muncitorești a crescut de la un an la altul. Pe seama alocării unor importante sume din fondurile centra- cronizeze eforturile, să facă tot lizate ale statului ca și din fondurile necentralizate. Construite pe lingă marile întreprinderi, căminele muncitorești pentru nefami- llști răspund unor imperative privind stabilizarea forței de mun-
ceea ce ține de ei pentru a nu admite tărăgănări sau amînări.Iată ce ne dezvăluie însă o situație centralizată la secția Tineret Muncitoresc a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co-

munist. Controlul efectuat împreună cu Banca de investiții a scos la iveală serioase rămîneri în urmă în ceea ce privește realizarea planului construcțiilor de cămine pentru tineret. Concludent în acest sens este faptul că la data efectuării controlului la un număr de 91 de cămine cu 22 000 de locuri termenul de dare în funcțiune a fost depășit, lor adău- gîndu-li-se alte 14 cămine cuprin- zînd 3 632 de locuri ale căror
NEAGU UDROÏU

(Continuare tn pag. a V-a)

— Opțiunea mea pentru mișcarea revoluționară nu poate fi separată de „împrejurările obiective“ ale țării noastre și ale epocii. Ea a fost precedată și, într-o anumită măsură, determinată, pe de o parte de participarea mea la activitatea grupării democratice și progresiste a studențimii clujene, împotriva orientării profasciste a organizației naționale a studenților din România, iar pe de altă parte de însușirea marxismului. Fără îndoială, ascensiunea fascismului, sesizarea pericolului pe ca- re-1 reprezenta pentru nivelul de viață al- oamenilor muncii din țara noastră, pentru cultura românească, pentru independența țării și pentru pace în lume, precum și intensificarea luptei forțelor progresiste din toată lumea împotriva acestui pericol au creat un climat favorabil dezvoltării concepției marxiste despre lume. însușirea marxismului a determinat apropierea și, in cele din urmă, încadrarea mea în Partidul Comunist Român. Motivul hotărîtor al opțiunii mele, ca și a altor tineri -intelectuali din vremea mea, a fost impresia profundă pe care au trezit-o în toată țara marile bătălii de clasă din ianuarie-fe- bruarie 1933. Ele au dezvăluit multor intelectuali nu numai direcția dezvoltării istorice a ță-
ELENA DINCA-

(Continuare în pag. a IV-a)

Funcționarul
9

cultural
de A. I. ZĂINESCU

i Printre puținele noțiuni enorm erodate, deteriorate de 
( acțiunea și exercițiul practic uman, aceea de funcționar de- 
, fine, cred, un loc prioritar. S-a creat chiar o întreagă lite- 
, raturâ, scrisă și orală, în jurul cazurilor stricte de funcțio- 
, nari simpli și modești, anonimi, nu însă și mai puțin celebri 

prin dramele care i-au consumat. Cuvîntul, cg și profesiu- 
, nea de funcționar, au intrat, după unii în disgrație îneît azi, 
, fie doar și simpla lor citare le provoacă alergie sau măcar 
, niște ușoare, superlative negații și strîmbări de nas. Func- 
, ționar ? (fie chiar cultural). Cum asta, funcționar cultural ? 
, Există și o asemenea profesie, există și o asemenea mese- 
, rie ? Da, și ea poate fi transformată întjr-o mare vocație, 
, într-o pasiune egalabilă cu aceea a creației. Cărțile, de 
, exemplu, nu coboară singure din raft, în ele sînt depozi- 
i tate idei, vieți și mesaje ae epoci, dar nu coboară singure 
i din raft. Tablourile pot fi văzute și admirate într-o expoziție, 
i dar pentru aceasta trebuie organizată o expoziție, trebuie 
i o artă și un meșteșug în acest sens. Celor inițiafi în aceasta 
i li s-a spus animatori, li s-a spus și altfel, dar cei auten- 
i tici, cei pasionați în.tr-adevăr de difuziunea creației, cei

(Continuare în pag. a ll-a)
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CHEMAREA Plecarea la Roma a tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

colectivului de oameni ai muncii din GrupuF 
industrial de petrochimie-Ploiești către toate 

întreprinderile din industria chimică

Vineri dimineața, a plecat 
la Roma tovarășul Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va face o vizită 
în Italia, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Italian.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, erau pre- 
zențî tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C-.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

SPECTACOLE DEDICATE 
ANIVERSARII 

SEMICENTENARULUI U.T.C.

(Urmare din pag. I)in cele mai bune condiții a instalațiilor tehnologice, mașinilor, utilajelor și aparatelor de măsură și control pentru eliminarea opririlor neprogramate ale instalațiilor,— întărirea disciplinei tehnologice de fabricație și de muncă,— reducerea duratei reviziilor la instalațiile tehnologice cu 2 zile printr-o mai bună pregătire, programare și urmărire a executării acestora,— valorificarea superioară a tonei de materie primă,— creșterea ponderii produselor de calitate superioară,— îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație,— valorificarea produselor secundare și a deșeurilor,— realizarea parametrilor proiectați la instalația de anhidridă maleică și la instalația de polietilenă cu 6 luni și, respectiv, trei luni mai devreme față de plan ;— obținerea a șase noi produse de mic tonaj în scopul diversificării producției și reducerii importului,— creșterea productivității muncii anuale cu 8 000 lei pe salariat prin :— perfecționarea organizării locurilor de muncă, stabilirea răspunderilor și a zonelor de deservire pentru fiecare executant,— îmbunătățirea automatizării proceselor tehnologice,— extinderea modernizării transportului produselor prin conteinerizare, paletizare, bloc paiete,— asigurarea aprovizionării ritmice a locurilor de muncă cu materii prime și materiale,— creșterea gradului de pregătire a personalului prin cursuri de perfecționare șl specializare,— îmbunătățirea activității de conducere și organizare a muncii personalului, prin perfecționarea sistemului informațional, eliminarea paralelismelor și stabilirea cerințelor de muncă ale fiecărui post.2. ÎN DOMENIUL COMERȚULUI EXTERIOR— realizarea unei producții suplimentare de produse petrolifere și petrochimice destinate exportului în valoare de 3 milioane lei valută,— reducerea importurilor cu 400 000 lei valută din care la :— materiale și chimicale cu 200 000 lei valută,— piese de schimb pe baza confecționării în cadrul atelierelor mecanice ale grupului cu 200 000 lei valută.

3. ÎN DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR— obținerea de beneficii suplimentare în valoare de 12 milioane lei,— reducerea cheltuielilor planificate cu 7 milioane lei, din care :— diminuarea consumurilor speoifice la materii prime cu 2 000 tone,— reducerea consumurilor de combustibil convențional cu 10 000 tone,— reducerea consumuluide abur cu 10 000 tone,— reduoerea consumuluide energie electrică cu 3 milioane kWh,— reducerea cheltuielilor materiale de întreținere cu 1 milion lei,— eliminarea creditelor restrictive,— creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante cu 1/2 zile.4. ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILORrealizarea și depășirea planului de investiți pe baza :— asigurării complete și la timp a documentației,— urmăririi permanente a desfășurării lucrărilor,— aprovizionării cu materiale și utilaje în mod ritmic și la nivelul necesarului,— pregătirii personalului necesar punerilor în funcțiune,prin acestea se va asigura punerea în funcțiune înainte de termen cu 45 de zile a instalației de clorură de colină și 30 de zile a instalației de epurare chimicobiologică.5. IN DOMENIUL CERCETĂRIIUZINALE— scurtarea duratei cercetării cu 1 pînă la 4 luni la 4 procedee tehnologice originale, pe baza cărora se vor realiza instalații industriale în cincinalul actual.— recuperarea și valorificarea a 3 produse secundare din reziduurile de fabricație (acid fumărie, polialchilbenzen și polimeri inferiori).— îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație la 3 instalații tehnologice pe baza lucrărilor de revizii programate în acest an6. ÎN DOMENIUL ACTIVITAȚII MECANO-ENERGETICE— organizarea corespunzătoare a locurilor de muncă Ia mașinile unelte, asigurîndu-se generalizarea schimbului 2 pînă la sfîrșitul trim. I a.c. și 'extinderea schimbului III pînă Ia sfîrșitul anului 1972 la 50 ’a sută din numărul de mașini unelte.

— creșterea gradului de siguranță în alimentarea cu energie electrică a instalațiilor grupului prin realizarea a 4 lucrări în 1972 și elaborarea proiectelor pentru încă 6 măsuri ce se vor realiza în anii următori ;— îmbunătățirea asistenței tehnice de specialitate pe schimburi.— Realizarea prin autoutilare a 3 instalații pilot7. PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA CADRELOR— Organizarea de cursuri de calificare și ridicarea calificării pentru un număr de 800 salariati și a unor forme de perfecționare a pregătirii profesionale pentru 1 500 salanați.— Pregătirea personalului pentru instalațiile care se vor pune în funcțiune în cursul a- nului 1972 repartizîndu-se pe locurile principale, salariati cu cea mai bună pregătire profesională.—Inițierea de acțiuni în școlile generale și în special în cele patronate de grupul industrial în scopul orientării elevilor spre meseriile specifice petrochimiei— Dotarea atelierelor școală și realizarea de către acestea a unor produse de mic tonaj în valoare de 300 000 lei.— Perfecționarea sistemului de efectuare a practicii în producție a elevilor și studenților.— Organizarea de olimpiade pe meserii și a unor dezbateri cu maiștri privind rolul și atribuțiile acestora în perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor.Pentru înfăptuirea planului de investiții de lucrări socialculturale, adunarea generală a stabilit o serie de măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii.— Prin munca patriotică se vor organiza acțiuni pentru gospodărirea, înfrumusețarea tuturor sectoarelor grupului industrial și colectarea peste plan a 100 tone fier vechi.— Pentru mobilizarea activă a întregului colectiv de muncă la îndeplinirea sarcinilor de producție și realizarea exemplară a angajamentelor asuma'- te, comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, organizațiile de sindicat și U T.C. vor desfășura o intensă muncă po- litico-educativă, pentru promovarea în rîndul colectivelor de oameni ai muncii a spiritului de exigență și combativitate revoluționară, a principiilor eticii și echității socialiste, a înaltei răspunderi față de rezultatele muncii individuale și ale întregului colectiv, în dubla lor calitate de proprietari ai mijloacelor -de producție și producători ai bunurilor materiale.

CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA
COMITETULUI MINIȘTRILOR APĂRĂRII
în prima jumătate a lunii 

februarie 1972 va începe la 
Berlin ședința ordinară a Co
mitetului miniștrilor apărării 
ai statelor participante la Tra-

tatul de la Varșovia.
La ședință se vor examina 

probleme actuale ale Forțelor 
Armate Unite ale organizației 
Tratatului de la Varșovia.

Primire la Consiliul de MiniștriVineri la amiază, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Radulescu, a primit pe ministrul comerțului interior al R. P. Polone, Edward Sznaj- der.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a luat parte Nicolae Bozdog. ministrul comerțului

interior. A fost, de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone la București.Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare și diversificare ale comerțului cu bunuri de larg consum dintre România și R. P. Polonă, precum și alte probleme de interes reciproc pentru ambele state.
MANIFESTĂRI ALE PRIETENIEI

ROMÂNO-SOVIETICECu prilejul celei de-a 24-a aniversări a Tratatului de prietenie. colaborare și „asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, vineri, a avut loc la București o adunare piciile Consiliului A.R.L.U.S.Au luat parte Mihail președintele ~ ral A.R.L.U.S., Ilie Murgulescu și Petre Con- stantinescu-Iași, vicepreședinți ai Consiliului, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.în deschiderea manifestării a vorbit acad. Ilie Murgulescu.Despre semnificația Tratatului de prietenie, colaborare și

sub aus- GeneraîRoșianu.Consiliului Gene- academicienii

asistență mutuală dintre publica Socialistă România și Uniunea Sovietică a vorbit Constantin Paraschivescu-Bă- lăceanu, membru în Consiliul General A.R.L.U.S., și ambasadorul U.R.S.S., V. I. Drozdenko.
★în aceeași zi, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală, a avut loc vernisajul expoziției de artă populară și artizanat din Uniunea Sovietică, organizat de Consiliul General A.R.L.U.S.Cu același prilej, la casele prieteniei româno-sovietice din Constanța și Tg. Mureș au avut loc expuneri despre colaborarea largă în multiple planuri, dintre România și Uniunea Sovietică. La Brașov, Cluj, Iași, Brăila, și Timișoara au fost organizate seri literare și de folclor, gale ale filmului.

CHEMARE
către toate colectivele de muncă
din unitățile ramurii industriei 

construcțiilor de mașini
(Urmare din pag. I)— să punem în funcțiune mai devreme cu 15 zile capacitățile prevăzute în planul de investiții.Pentru traducerea în fapt a a- cestor angajamente colectivul u- zinei noastre, în frunte cu comuniștii, va acționa pe baza unui plan complex de măsuri politico- educative și tehnico-organizato- rice, în soopul folosirii mai raționale a resurselor materiale și de muncă existente, ridicării continue a calității și competitivității produselor noastre, utilizării Ia un grad superior a capacităților de producție și a forței de muncă.în vederea realizării și depășirii planului la producția marfă și a sarcinii de export vom trece la reorganizarea fluxurilor tehnologice la unele operații în secțiile rectificare, montaj, role și strungărie. Vom extinde inițiativa de a se lucra la mai multe mașini, astfel ca in acest an, -cel puțin 120 muncitori vor lucra în secțiile prelucrătoare la două și trei mașini. Un important spor de capacitate îl vom realiza prin executarea în cadrul atelierului de autodotare a 10 mașini și utilaje dintre care menționăm : o linie de transfer la rectificarea rolelor conice, proiectarea și construirea unui strung automat pentru strunji- rea coliviilor cu role conice, o linie automată de alimentare a mașinii de rectificat.Vom acorda, în continuare, o atenție deosebită pregătirii și perfecționării forței de muncă. Vom califica Ia locul de muncă 145 ucenici, 250 muncitori și vom recicla un număr de peste 2 100 salariați.Pentru creșterea și pregătirea cadrelor de muncitori necesari uzinei noastre și uzinei de rulmenți de Ia Alexandria, vom da în folosință în acest an un grup școlar cu 12 clase.în preocuparea noastră va sta, de asemenea, reducerea pe toate căile a cheltuielilor materiale și mai ales a consumului de metal, care au o pondere mare în prețul de cost. Pentru aceasta vom acționa cu mai multă hO- tărîre în vederea reproiectării unor produse care au încă un a- daos mare de prelucrare, pentru introducerea forjării, și ștanțării combinate a unor repere, aplicarea și extinderea unor tehnologii avansate la. rectificarea i- nelelor de rulmenți, pentu ex

tinderea mișcării de inovatori și raționalizaitori în rîndul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.Vom spori influența inițiativei noastre: „Micronul — Gramul — Secunda în slujba eficienței“, antrenînd în această direcție • o gamă largă' șl diversă de forme și mijloace.în lumina sarcinilor care decurg din programul de educație comunistă a întregului popor, Comitetul de partid, de sindicat și cel de U.T.C., precum și Comitetul oamenilor muncii din uzină, vor intensifica și mai mult munca politico- ideologică și cultural-educativă în rîndul salariaților, folosind în acest scop multiplele forme ale muncii politice de masă în vederea creșterii nivelului de

conștiință și formării la fiecare salariat a trăsăturilor moral- politioe ale omului nou al societății noastre socialiste.Sîntem convinși că această chemare va găsi un larg șl puternic eoou în toate întreprinderile constructoare de mașini, demonstrând hotărârea fermă a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din această importantă ramură a eoonomiei noastre socialiste, de a contribui prin realizarea angajamentelor, la obținerea unor rezultate și mai mari în acest an la toți indicatorii, la îndeplinirea politicii partidului și statului nostru de dezvoltare economică și socială a țării, pentru ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație ax întregului nostru popor.
CLUB AEROSPATIAL

Foto : O. PLEC ANIeri s-a inaugurat în Capitală primul club aérospatial din țară. Inițiat de Comitetul U.T.C. al Grupului întreprinderilor de reparații și construcții de utilaje pentru industria lemnului, clubul a fost înființat de către Comitetul U.T.C. al sectorului 6. După cum preciza ing. Radu Sébastian — președintele clubului — se intenționează ca aici

să-și desfășoare activitatea de proiectare, construcție și lansare de rachetomodele toți tinerii din sector pasionați de racheto- modelism.Președinte de onoare al clubului este acad. Elie Carafoli, iar activitatea va fi coordonată și îndrumată de specialiști compe- tenți.
I. V.

• Primul spectacol realizat de 
Teatrul Nottara în cinstea ani
versării semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist, spectacol 
destinat elevilor, studenților, ti
nerilor muncitori din Capitală, 
poartă titlul „DIALOG“. Al. Ci- 
prian este autorul scenariului, al 
regiei și totodată prezentatorul a- 
cestui „Dialog”, recital de poezie 
română clasică de la începutul ei, 
pînă la Vasile Alecsandri. 24 de 
actori, cei mai buni recitatori ai 
teatrului, își dau concursul la 
reușita acestui spectacol. Deci 
marți, 8 februarie, ora 19, publi
cul tînăr al Teatrului Nottara 
este invitat în sala Studio pentru 
a asculta cele mai frumoase ver
suri din literatura noastră clasică.

Tot AI. Ciprian pregătește acum 
al doilea spectacol, prin care Tea
trul Nottara omagiază 50 de ani 
de la înființarea U.T.C., intitulat 
„Conștiința”, montaj alcătuit din 
versuri patriotice, fragmente de 
proză scenarizate, numitorul co
mun fiind lupta tinerilor, alături 
de comuniști, pentru libertate și 
socialism. Reprezentația va fi ilus
trată și prin muzică, secvențe ci
nematografice etc. Al. Ciprian 
intenționează ca acest spectacol, 
„Conștiința“, să demonstreze va
lențele actuale ale teatrului poli
tic.
• Aceleași pregătiri le aflăm șl 

la Teatrul din Nord, Satu-Mare. 
Animatorul lor este tînărul actor 
Vaida Istvăn de la secția ma-

ghiară, care definitivează ca au
tor al scenariului și ca regizor 
spectacolul dedicat semicentena
rului U.T.C. „Ne-am născut odată 
cu lumina”. Ideea sa de bază este 
elogiul adus uteciștilor care au 
luptat pentru triumful revoluției, 
necesitatea ca exemplul lor să 
conducă eforturile uteciștilor de 
astăzi îndreptate către edificarea 
civilizației socialiste. Actori tineri, 
în majoritate uteciști, vor recita 
versuri de Labiș, Jebeleanu, J3e- 
nluc, Deșliu, Andrițoiu, Sorescu, 
Kanydy, Farkas Arpâd, Magyary 
și alții. Actorii români și maghiari 
de la Teatrul din Nord vor parti
cipa, de asemenea, la o amplă 
manifestare artistică care va cin
sti la Satu-Mare acest eveniment 
important din viața organizației 
revoluționare de tineret — „Fii® 
din istoria U.T.C.”, manifestație 
realizată 
forțelor 
casei de 
dusă de 
artistice 
licee.

Doi din protagoniștii serialului : 
Dina Cocea și Teofil Vîlcu

_ _ , manifestație
cu concursul tuturor 

artistice din oraș : Corul 
cultură, Filarmonica con- 
Șt. Grigorovlcl, echipele 

din fabrici, uzine și

TEATRU T.V.
• Televiziunea inaugurează lunl< 

7 februarie, ora 20,15 un serial de 
teatru, intitulat „Mușatinii“ după 
trilogia lui Barbu Ștefănescu-De- 
lavrancea. Scenariul, realizat după 
textul clasic și adoptat cerințelor 
specifice televiziunii, este semnat 
de Sorana Coroamă, ca, de altfel, 
și r^gia. în rolul lui Ștefan cel 
Mare vom vedea un talentat ac
tor al Naționalului ieșan, Teofil 
Vîlcu; Doamna Maria va fi

Dina Cocea, Oana — Silvia Po- 
povlcl, Petru Rareș — Ștefan Ior- 
dache, Bogdan — Trafan Săvu- 
lescu, Drăgan — Ion Siminle, Clu
cerul Moghilă — Costel Constantin. 
Distribuția mal cuprinde încă 21 de 
nume, în cea mai mare parte a- 
parțlnînd actorilor tineri. Echipa 
televiziunii, care timp de cîteva 
luni a lucrat acest serial, întru
nește pe mulțl dintre cel mai 
experimentați operatori, decora
tori, regizori șl montaaj «tudio 
etc. Comentariul muzical aparțl- 
nînd lui Lucian Ionescu, Iar muzi
ca din „Apus de soare” Iul M. 
Barberls.

Episodul I „Cîntecul fetelor” 
deschide, deci, luni seria foiletoa- 
nelor de teatru, cu o prefață de 
Zoe Dumitrescu Bușulenga.

Olimpiada albă

Sapporo’72

Funcționarul cultural
> I Urmare din pag l)

£ absorbiți într-adevăr de setea cunoașterii și care împing 
<> această sete dincolo de ei înșiși, cei care sînt întotdeauna
> cei mai aproape de creatorul de artă și, în același timp, 
iț de marele public, ei sînt — de ce nu ? adevărați funcțio-

nari, adevărați funcționari culturali.
'► Departe de măruntul spirit funcționăresc, îngust admini- 
i* strativ, cît mai departe de viciile Iul speculative și de ati- 
. tudine, ideea de funcționar cultural trebuie nu numai reăbi- 

k litotă ci și pusă în relație socială concretă, în funcție de
> înseși cerințele pe plan cultural-educativ, în funcție de însăși 
' nevoia vitală de receptare și însușire în masă a culturii. 
, Cîți iluștri cărturari n-au traversat bunăoară și acest ilu-
► minat travaliu al drumului către public purtîndu-și, precum
* un mare înaintaș, odinioară, desaga cu cărțile în spate sau
> cîți ambasadori ai spiritului românesc nu au adus și aduc
► imense servicii culturii țării, schimbului de valori cultural;
* artistice și științifice ? I Cineva
> universitar ilustru, nu se sfia de 

]► fi un simplu funcționar cultural.
* ceea ce afirma, ci sentimentul însuși al responsabilității *>
> ridicată la rang de principiu și demnitate. Mă gîndeam <
► atun.ci, prin contrast, și nu tocmai liniștit, la ceea ce ne <
* mai oferă încă realitatea în această privință, în unele dintre j
► instituțiile culturale de masă. Activistul cultural adevărat, a >

,► cărui vocație să fie sprijinită de o pregătire adecvată, 5 
ik temeinică, nu este încă o prezență care să ne întîmpine < 
] ► chiar peste tot. >

Va trebui, cred, să fie luate măsuri pentru remedierea > 
situației, măsuri pe care se cere să le sprijinim tn primul < 

]► rînd prin susținerea rolului și valorii unei asemenea fru- > 
/ moașe și extrem de nobile profesiuni : activist cultural 1

dintre aceștia, un dascăl 
curînd să se definească a 
Și nu era modestie în tot

SAPPORO (Agerpres). — Schiorul sovietic Viaceslav Ve- denin este primul campion al celei de-a 11-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sap- poro. Vineri dimineață, pe pîrtia de fond de la Makomanai, Ve- denin a cucerit medalia de aur în proba de 30 km.Ca și cursa de schi fond 30 km, prima probă (5 000 m) a concursului de patinaj viteză s-a desfășurat în condiții nefavorabile. învingătorul probei de 5 000 m, olandezul Ard Schenk n-a realizat decît 7’23”61/100, în timp ce recordul său mondial este de 7’12”, iar recordul olimpic al norvegianului Anton Maier de 7’22”40/100.Campionul de la Sapporo al probei de 5 000 m patinaj viteză, olandezul Ard Schenk, în vîrstă de 27 de ani, este student la facultatea de medicină din terdam. El a fost campion pean în 1966, vicecampion olimpic în 1968 la Grenobie și pion mondial absolut în 1970. în plus, Schenk deține trei din cele patru recorduri mondiale ale distanțelor olimpice : 1 500m, 5 000 m și 10 000 m.Trambulina de 70 m de la Mi- yanomori a găzduit concursul de sărituri pentru combinata nordică. Cel mai bun rezultat l-a obținut japonezul Hideki Nakano (în vîrstă de 19 ani), cu un total de 220,5 puncte. El a realizat, totodată, și cele mai lungi sărituri : 82 m și 81 m.Pe pîrtia de pe muntele Teins au început întrecerile boberilor, la echipajele de două persoane. Primele două manșe au prilejuit o dispută foarte strînsă între echipajele favorite. Primul echipaj al României (Ion Panțuru — Ion Zangor) a obținut un timp mai slab în prima cOborîre, dar s-a redresat în cea de-a doua, situîndu-se pe locul patru înaintea italienilor Gaspari și Arma-

no, foarte buni la coborîrile de antrenament. Al doilea echipaj român (Panaitescu — Focșenea- nu) ocupă locul 15, cu timpul total de 2’34”98/100. Cea mai rapidă coborâre a efectuat-o echipajul secund al R.F. a Germaniei (condus de Zimmerer), care în a doua manșă a înregistrat l’14”5,6/100.Tot pe muntele Teine și-au disputat primele două manșe concurentele probei de săniuțe. Confițmînd pronosticurile, reprezentantele R.D. Germane au ocupat primele trei locuri.Concursul de patinaj artistic a debutat pe patinoarului de la Mikaho cu desfășurarea prime-

în cadrul preliminariilor neului olimpic de hochei gheață de la Sapporo s-au putat alte trei întîlniri. Echipa Finlandei s-a dovedit net superioară în meciul cu Norvegia obținînd victoria cu severul se r de 13—1 (3—1, 5—0, 5—0). în formă bună, echipa Poloniei a obținut o surprinzătoare victorie cu scorul de 4—0 (0—0, 3—0,1—0) în întîlnirea cu echipa R.F. a Germaniei. în sfîrșit, e- chipa S.U.A. a dispus cu scorul de 5—3 (2—1, 1—1, 2—1) de e- chipa Elveției. Ca urinare a a- cestor victorii, echipele S.U.A., Poloniei și Finlandei vor juca în grupa A a turneului olimpic.

turpe dis-

Ams- euro-cam-

NASTASE Șl ȚIRIAC : DEBUT 
VICTORIOS LA KANSAS CITY

Sapporo 'TZ
ior trei figuri obligatorii la individual feminin. Principala favorită, austriaca Beatrix Schuba, s-a instalat în fruntea clasamentului cu 537,6 puncte. O urmează sportivele americane Julie Holmes — 481,6 puncte șl Janett Lynn — 478,5 puncte, canadiana Karen Magnussen — 469,3 puncte, italianca Rita Trapanese — 467,1 puncte șl maghiara Zsuzsa Almassy — 463,7 puncte.Pe pîrtia de pe muntele Teine s-au disputat primele două manșe ale concursului masculin de săniuțe, competiția feminină, au fost net dominatezentanții R.D. Germane, care au ocupat primele patru locuri.

• Au început întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la 
Kansas Clty la care participă, ală
turi de românii Iile Năstase șl 
Ion Țlrlac, cîțlva jucători cu- 
noscuțl, printre care iugoslavul 
Zellko Franulovlcl, americanii 
Clark Graebner șl Tom Gorman, 
francezul Pierre Barthts șl spanio
lul Andres Gimeno.

Jucătorii români au debutat cu 
victorii : Năstase l-a Învins cu
6— 1, 6—9 pe canadianul Mlke
Belkln, Iar Tiriac cu 6—2, 6—4, pe 
americanul Alex Olmedo.

Alte rezultate : Franulovlcl-Cor- 
nejo (Chile) 6—4, 6—3 ; Edelfsen 
(S.U.A.)-Fillol (Chile) 2—6, 6—4,
7— 5 ; Orantes (Spanla)-Bengtsop
(Suedia) 6—3, 6—4 ; Graebner-Hole- 
cek (Cehoslovacia) 7—5, 6—2;
Barthâs-Gorman 6—4, 2—6, 7—6 ; 
Van Dillen (S.U.A.)-Glmeno 6—2, 
6—4.

Concursul „Săniuța de argint"

Individual Ca și în întrecerile de repre-
Finala—amânatăDate fiind condițiile atmosferice neprielnice — în principal lipsa zăpezii — etapele pe localitate și pe județ ale concursului dotat cu trofeul „Săniuța de argint“ din cadrul Olimpiadei de iarnă a elevilor în numeroase locuri nu s-au putut desfășura la datele stabilite. Din această cauză, Comisia centrală de organizare a competiției a hotărât amînarea finalei pe țară a concursului „Săniuța de argint“, pentru o dată care va fi anunțată ulterior.în această perioadă organele și organizațiile U.T.C.. avînd in vedere că s-au creat posibilități pentru desfășurarea întrecerilor, au datoria să le organizeze la etapele restante pentru ca pînă la sfîrșitul lui februarie să se poată organiza și finala pe țară.

jBULLITT
1

ROMÂNIA FILM
PREZINTĂ

REGIA

documentar de lung metraj

eschimoși cu o expediție științifică..

I.

UN CAMPIONAT 
CU SCHIURI Șl SĂNIUȚE 

DE CONSTRUCȚIE... PROPRIE

Un „incoruptibil" împotriva corupției și crimei 
organizate 

Steve McQueen în FarmeculȚINUTURILOR SĂLBATICE
z
Eh

Colaboratorul nostru, Tlberlu 
Ban, aflat într-o misiune pe me
leagurile Năsăudului, ne anunță 
telefonic despre o întrecere spor
tivă extrem de originală : este 
vorba de primul campionat local 
de schi șl săniuțe inițiat de orga
nizația U.T.C. și asociația sportivă 
din comuna Șanț, județul Bistrița 
Năsăud, pentru tinerii săteni. Nou
tatea constă în faptul că partici- 
panții vor concura, în exclusivi
tate, numai cu schiuri și săniuțe 
<le fabricație proprie din lemn de 
frasin. Este o prevedere a regu
lamentului de desfășurare a cam
pionatului. întrecerile vor avea 
loc mîine, duminică, la orele 
prânzului, pe dealurile din împre
jurimile comunei Sânt. Zile în șir. 
cei circa 150 de tineri care și-au 
anunțat participarea la diferitele 
probe de întreceri, s-au antrenat 
asiduu sub îndrumarea șl Suprave
gherea profesorilor Octavirn Ti
miș, Viorica Pop șl Ilie Fllipol.

Producție a studiourilor din R. F. a Germaniei

CCNCURSUL
PRONOSPORT NR. 6 

DIN 6 FEBRUARIE

O producție în culori a studiourilor ameri
cane. Regia : Peter Yates.

Film distins cu premiul OSCAR pentru montaj.

15 000 de kilometri de-a lungul Americii de

Nord, din Florida pînă în ținuturile locuite de

1972

Cagliari-Atalanta 
Internazionale-Catanzaro 
Juventus-Verona 
Fiorentina-Milan (pauză)

1
1
1

X

Fiorentina-Milan (final) 
Lanerossl-Torino (pauză) 
Lanerossi-Torino (final) 
Mantova-Napoll (pauză)

1,X,2
X

X.2 
X

Mantova-Napoli (final) 
Sampdoria-Roma (pauză) 
Sampdoria-Roma (final) 
Varese-Bologna (pauză)

X,2 
X 
X
X,2

Varese-Bologna (final) X,2

F
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Plenară de activ la Voineasa. Urmăresc atent ceea ce se petrece in sală pentru câ cei ce ascultă acum darea de seamă a comitetului U.T.C. pe grup reprezintă colectivul Șantierului național al tineretului de la Lotru. Intimplarea face să nu mai fi trecut peste munți din- tr-o duminică îndepărtată cind pomind-o de la Petroșani pe un drum forestier, pe la Obîrșia Lotrului, am străbătut o priveliște de început în istoria hidrocentralei — văile care urmau și urmează inca să devină adîncuri ale lacului de acumulare arătau prăfuite, răscolite, desfundate, pline de gropi și de trunchiuri prăbușite de conifere. Gurile de tunel, utilajele pentru excava- ții, mașinile folosite la terasări croiau altă înfățișare locului dar ceea ce avea să devină fiecare punct in parte, cu timpul, trebuia dedus cu imaginația printr-un efort care să liniștească forfota mecanică. Voineasa de atunci nu întruchipa nici pe departe virtuțile subtile de tabără alpină pe care le relevă acum. Mă simt ispitit să întreprind fel de fel de volute în căutarea cîtorva detalii prin vremea în care am lipsit de aici, ca să pot ilustra, pentru mine și pentru alții, acel ceva numit cu un singur cuvînt eem- nificativ, precis, în asociere cu care noțiunea de constructor pe Lotru să-și cîștige dlntr-odată fastul romantic pe care știu că îl. are. In darea de seamă am ifflprasia că nu-1 descopăr. Datorită ei. de altfel, prima clipă mă și îndeamnă mai degrabă să pun un semn al egalului între organizația U.T.C. de pe Șantierul național a tineretului de la Lotru și orice altă organizație U.T.C. din orice parte a țării ar fi ea. Pentru că sînt rememorate, ca de obicei, niște cifre. sînt amintite forme de ridicare a calificării la care apelează toată lumea, precum și preocuparea, absolut generală, pentru mobilizarea la muncă. Se trec în revistă acțiuni care n-aș zice că mă surprind : în-

tîlniri ale brigadierilor cu oameni politici, de cultură, cu specialiști într-un domeniu sau altul, conferințe, dezbateri, expuneri, schimburi de onoare, concursuri, olimpiade, simpozioane, demonstrații practice, schimburi de experiență. în sfirșit, de la referirile asupra tematicii adunărilor generale și pină la concursurile echipelor artistice nimic nu rămîne pe dinafara dării de seamă.

terminînd, și cei care cer cu- vintul în plenara de activ, Cornelia ENOIU, Constantin DOR- CIOMAN, Ion DRAGOMIR, Fe- lix STANEK, Alexandru MU- ȘETOIU, Ion OANA mi-o dovedesc pe rînd, o extindere a responsabilității la tot ceea ce se petrece împrejur, o corelare chibzuită între cauze și efecte. Din punctul acesta de vedere nu există aici, pentru nimeni, lucruri fără însemnătate. Calificarea oamenilor, arta de a folosi mașinile în condițiile șantierului de munte, ritmul de viață din loturile izolate prin păduri, stimularea gîndirii tehnice vii, a inventivității, căutarea soluțiilor ingenioase mai raționale decît cele aplicate

1954, la o gură de tunel la Bicaz, lucram cu o mie două sute de oameni și avansamentele lunare nu depășeau 30 de metri liniari. Azi la Mălaia realizăm cu 140 de oameni 70 de metri liniari de avansamente în același interval de timp. Și asta nu e totul. Gospodărindu-ne mijloacele din dotare mai bine decît o facem acum, se pot realiza mai multe. Străâuindu-ne să creăm noi înșine utilaje potrivite condițiilor noastre, să ne autoutilăm, vom progresa încă mai departe. Sînt lucruri la care, desigur, se gîndesc toți constructorii

AȘA ÎNȚELEGEM NOI 
SĂ MUNCIM

Am senzația, mal ales dnd M Încheie lectura acesteia și încep discuțiile, că acel ceva în căutarea căruia mă aflu circulă subteran prin frazele rostite, ca apele prin lungile lor galerii de fugă, vajnice și pline de forță și adevărate chiar dacă privirea nu poate Însoți fiecare creastă din prag pînă la ieșirea din tunel și nici nu poate avea certitudinea că o revede neschimbată acolo. Străpungerile, centrala, conducta forțată cu blindajele el metalice, captările secundare, cota depunerilor de argilă la barajul Vidra dau în vileag o lume în care, chiar dacă vocabularul circumscrie tipuri, re- întilnite de intervenții și de manifestări comune multor altor organizații U.T.C., pe Șantierul național al tineretului de la Lotru ele provoacă rezonanțe, pentru mine cel puțin, mai lesne de detectat. Vreau să spun că le-am descoperit de-

deocamdată M aștern în concluzii ferme ale căror puncte Inițiale pot să treacă neluate în seamă — o cifră banală despre avansamentele de la Petrimanu, o stație de betoane recent dată în funcțiune pe șantierul Captări nord, dorința de a cunoaște ansamblul obiectivelor de pe șantier la construirea cărora au fost prezente brigăzile de tineri reprezentați de către cei ce vorbesc în numele lor la plenară.Cît de prezenți au fost și sînt tinerii avea să o sublinieze inginerul Gheorghe COCOȘ, directorul grupului de șantiere. „Vă mulțumesc, le-a spus el, vouă și organizației voastre pentru ceea ce ați înțeles Și pentru cum ați Înțeles să munciți în cei doi ani, de cind a fost deschis Șantierul național al tineretului de la Lotru. în

țării pentru că programul de Investiții al actualului cincinal ne-o cere clipă de clipă".Momentul următor al plenarei de activ la care luam parte avea să releve, tocmai prin argumentul unui angajament solemn, faptul că uteciștii constructori de pe Lotru situează îmbunătățirea permanentă a meseriei lor, cu deosebire în acest an al Închiderii apelor la baraj, al admiterii acestora pe aduc- țiunea principală, al conectării primei turbine la sistemul energetic național, în rîndul celor mai însemnate preocupări. Ei și-au propus să contribuie la : obținerea unei producții suplimentare la construcții-montaj ou zece la sută peste plan ; depunerea a 1 200 000 m.c. umpluturi în corpul barajului ; creșterea indicilor tehnici de folosire a utilajelor Ia excavatoare, buldozere, betoniere ; reducerea

consumului specific de materiale ; reducerea prețului de cost cu 0,3 la sută peste plan. Hotă- rîrea plenarei mai prevede continuarea acțiunilor de atragere a tinerilor la creația tehnică, la procesul de autoutilare cu mașini și piese de schimb, de realizare, prin toate căile specifice organizației, a- unei largi mișcări de masă pentru promovarea științei și tehnologiei noi în producție, precum și participarea brigadierilor, în vederea obținerii unor, economii de pește 800 000 lei, la acțiuni de organizare și amenajare a punctelor de lucru, la colectarea a peste 140 tone metale vechi. Pu- nînd în valoare întreaga experiență acumulată în cei doi ani de existență a șantierului național, capacitatea și elanul lor tineresc, brigadierii de pe Lotrii s-au angajat să întîmpine semicentenarul Uniunii Tineretului Corjiunist prin fapte de muncă demne să rămînă înscrise în epopeea acestui mare o- biectiv Hidroenergetic.Mi s-a părut, atunci cînd aplauzele acopereau vocea celui care, de la masa prezidiului, citea textul angajamentului că fondul acesta îi adiice omagiul meritat șl Iul Petre GRAS, pină în seara aceea comandant al Șantierului național al tineretului de la Lotru. Departe de a fi un anonim pentru noi și pentru cititorii ziarului nostru, Petre Gras era imaginea familiară a activistului U.T.C. care știe tot ce se petrece, cunoaște oamenii după nume, după bucuriile și necazurile fiecăruia și are vorbe potrivite și zîmbetul la locul Iul pentru oricare dintre el. In seara aceea Petre Gras, trecut într-o altă muncă, preda ștafeta. Despre Petre SCURTU, membru al C.C. al U.T.C., noul comandant ales de plenara activului, pînă atunci secretarul comitetului U.T.C. de la Vidra-baraj, ca și despre munca lui în calitate de activist al organizației noastre, voi avea prilejul să vă povestesc Intr-un viitor reportaj despre brigadierii de pe Lotru.
MIRCEA TACCIU

COMISIA
PERMANENTĂ
INTERVINE...

COMENTARIUL VIEȚII 
DE ORGANIZAȚIE

SUB DRAPELUL ROȘU,
Se mai întîmplă cîte o dată și așa : intru intr-o întreprin

dere, într-o secție sau alta a ei, iar secretarul U.T.C. al 
secției mă întimpină, aproape înlocuind obișnuita formulă 
de binețe, cu plîngerea bună la toate : „nu mă bucur de nici 
un sprijin“-

— Din partea cui ?, simt eu nevoia să precizez.
— Din partea nimănui, vine răspunsul care, In ciuda 

promptitudinii lui, amină șl mai tirziu limpezirea lucrurilor. 
Mă înarmez cu răbdare și aștept ca întrebările să mi se lă
murească singure, pe parcurs.

Așadar : mai vine cite unul tirziu, se spovedește secreta
rul, sau nu mai vine deloc la lucru. Bineînțeles, mă duc a 
doua zi la maistru, sau la șeful de echipă, sau chiar la șeful 
secției. îi cer să-i aplice vreo sancțiune, să-i taie ziua, să-l 
zgîlțîe intr-un fel, ca să simtă șl el că e membru al unei 
organizații.

— Cine — maistrul ?, întreb eu, parcă și mai nedumerit.
— Ei, maistrul. Ce, eu cu maistrul am ce am ?
Bineînțeles, trebuia să-mi dau și eu seama. Dar dacă nu 

despre maistru era vorba, se ridica o altă întrebare : de ce 
tinărui acela trebuia dus Ia maistru și nu in fața organizației 
lui ? în sfîrșit...

Altă intîmplare : miine, Îmi zice mai departe secretarul, 
am adunare generală. I-am anunțat de astăzi pe toți — și pe 
maiștri, și pe ingineri, și pe muncitorii cu mal multă expe
riență și autoritate. Să vedeți ciți or să vină miine.

PUNCTUL 
DE SPRIJIN

Asta da, desigur. Participarea unor oameni mai în vîrstă, 
a unor cadre de conducere, ar da mai multă greutate adu
nării generale, ar avea un efect binefăcător și asupra hotă- 
rîrilor ei.

— Oricum, dacă vor veni măcar cîțiva, tot e bine zic.
— Nu m-ațl înțeles, mă apostrofează iarăși secretarul : Nu 

de el am nevoie în adunare, ci de uteclști. I-am rugat să mi-i 
mobilizeze ei pe tineri. Altfel cum ?

Și încep să înțeleg că aici totul se face prin apeluri Indi
recte, care nu li se adresează tinerilor decît prin interme
diari. Se cere de undeva o acțiune de muncă patriotică — 
se apelează la conducerea administrativă („ca să fiu sigur 
că îmi vin oamenii“) ; se pune problema organizării vreunui 
concurs profesional — li se cere părerea șefilor de echipă 
asupra celor care ar putea participa („doar ei îi cunosc 
cel mai bine !“). Mal mult decît atît: din cind în cind, cîte 
un tînăr sau altul îl cere să se intereseze de un necaz de-al 
Iui, să-l susțină intr-o problemă de muncă. însă atunci se
cretarul uită subit drumul la maistru sau la șeful secției, de 
teamă că nu-1 mai poate solicita în alte ooazii, probabil. 
„Alte ocazii“ în care, In schimb, se plinge de lipsă de sprijin, 
deși nu-1 caută mai întii in interiorul propriului său colec
tiv, în încrederea celor ce l-au ales. Punctul său de sprijin 
este o continuă alergătură sterilă pe undeva pe de lături, 
pentru a apela Ia niște forțe din afară, cărora nici nu le cere 
de fapt să-I „sprijine" ci să facă, nici mai mult, nici mai pu
țin decît treaba lui. Așa se și explică de ce, într-un moment 
sau altul, dacă e solicitat să prezinte cu argumente munca 
politică din organizația sa, el nu poate oferi decît măsuri 
administrative.

— Iartă-mă, te rog, l-am Întrebat spre sfirșitnl discuției : 
atunci cînd ai fost ales secretar, pe cine crezi că i-au între
bat tinerii : pe maiștrii și pe șefii de echipă ?

— Nu. bineînțeles că nu. S-o fi întrebat unul pe altul.
Din clipa aceea mi-am dat seama că nu mai înțeleg nimic. 

Nu înțelegeam, adică, cum de nu se gindise și el Ia lucrul 
acesta încă de atunci, de la început.

D. MATALA

UN CARNET
DE ACEEAȘI CULOARE

Muncitorii seraliști in uzinăUrmărind modul in care tinerii muncitori seraliști își a- duc contribuția lor la realizarea planului economic — deoarece se înregistrau diferențe, uneori contrastante, între prezența tinărului la locul de muncă și comportarea sa la cursuri — Comitetul municipal Botoșani al U.T.C. a inițiat o serie de activități specifice acestei cate

gorii ; de la discuțiile purtate cu fiecare în parte, la asistența la orele de clasă, de la abordarea unor probleme ale acestora în adunarea sa- lariaților și supunerea în dezbateri a unor aspecte concrete din producție, la informarea cu sarcinile municipiului care solicită permanent aportul tinerilor, în cadrul unor întilniri cu membrii biroului

si la scoală
» 9municipal de partid etc. Toate aceste activități vizează un studiu mai atent al problemei șl găsirea unor soluții eficiente care să îmbunătățească activitatea tinerilor muncitori seraliști în ambele sensuri. Ceea ce ne îndeamnă să prevedem acestei interesante inițiative un final tot atît de interesant.

V. R.

tul că, încă de la sfîrșitul lunii ianuarie sub conducerea unuia din membri, DECEBAL BO- LOANGA, comisia urmărește îndeaproape, sistematic activitatea unor organizații U.T.C. în legătură cu felul în care au fost aplicate instrucțiunile Comitetului Central al U.T.C. referitoare la pregătirea politico- ideologică a tineretului. Concluziile vor fi folosite pentru

logică a tineretului definește cu claritate această permanentă legătură cu actualitatea. Acțiunea comisiei este declanșată într-un moment bine ales, după o etapă de trei luni de la deschiderea cercurilor de ' învățămînt politico - ideologicU.T.C., ale cărei învățăminte biroul comitetului județean U.T.C. a hotărît să le sintetizeze și să le transmită rapid, operativ, ca sarcini ale organelor și organizațiilor U.T.C. pentru perioada următoare. Reproducem oîteva din numeroasele aspecte ale a- cestui studiu în desfășurare și pentru că dovedesc, ca și obiectivele de lucru citate mai înainte, adlnclmea preocupării de a crea condiții practice pentru participarea efectivă a cadrelor alese — iar alături de acestea a altor uteciști și a unor specialiști și reprezentanți ai factorilor colaboratori — la organizarea și conducerea întregii activități de organizație, împreună cu activiștii comitetului județean U.T.C. Incit hotărârile ce vor fl luate în viitoarea ședință de birou devin rodul gîndirii și experienței colective. Se urmăresc, bunăoară, acțiunile între- firinse pentru cunoașterea ce- or mai recente documente de partid și de stat, operativitatea modalităților folosite ; apoi, lecturile din literatura social-poli- tică și mijloacele - de popularizare a cărților, revistelor, presei, organizarea informării politice curente șl de sinteză în raport de cerințele tinerilor. In același timp, corelate acestor obiective, In ansamblul pregătirii politlco-ldeologice a tineretului, prin intermediul formelor proprii, stnt studiate : încadrarea tinerilor la învăță- mîntul politic U.T.C., structura cercurilor, stadiul desfășurării activității lor. întrebări importante circumscriu tematica a- cestui studiu : au fost încadrați navetiștii și ucenicii ? Este asigurată participarea la discuții a tinerilor ? Care este irolul propagandiștilor și al grupurilor de lectori ale comitetelor orășenești ? Ce mijloace sînt folosite la susținerea temelor ? In ce grad răspunde tematica cercurilor pentru tineret inițiate la universitățile populare cerințelor de pregătire politică și ideologică ? etc., etc.Intervenind astfel, cu asemenea obiective prioritare, prin preocupări practice, organizatorice, de îndrumare și studiu ce decurg din cea mai stringentă actualitate a muncii comitetului județean și organizațiilor U.T.C., comisia politică, Ideologică și culturală Își îndeplinește eu exigență misiunea, ca factor de acțiune și atitudine militantă.

O recentă întâlnire a membrilor comisiei politice, ideologice și culturale a Comitetului județean Prahova al U.T.C. ne-a pus față în față cu imaginea unei concepții de lucru și a unui program de acțiuni formulat în perspectiva unui an de activitate. Cunoașterea cît mai completă a unei asemenea experiențe este frecvent solicitată de activitatea politico- educativă a organizațiilor U.T.C. din diferite județe ale țării. Cu atît mai mult datele celei în discuție, ca reper util, oferind sugestii fertile și un mod practic de Înțelegere a rolului și sferei de atribuții, a sarcinilor concrete încredințate membrilor acestor organisme, in directă legătură cu pregătirea politică și ideologică a ute- ciștiior, se Impun a fi cunoscute îndeaproape, acum, la început de an.„Direcțlonlndu-șl activitatea, pe de-o parte prin acțiuni practice în organizațiile U.T.C., pe de altă parte luind în studiu o seamă de probleme — arăta MIRCEA IONESCU, secretar al Comitetului Județean Prahova al U.T.C. — comisia își desfășoară activitatea sub semnul Intîmpinării semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist, militînd activ pentru transpunerea în viață a măsurilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie pentru îmbunătățirea activității de educare marxist-leninistă a turor oamenilor muncii“.In acest scop, pînă la martie, fiecare membru al misiei va participa efectiv pregătirea și desfășurarea a puțin trei acțiuni dedicate micentenarului U.T.C. — neri, dezbateri, concursul „Partidul și tineretul“. -spectacole, montaje de versuri, excursii la monumente și locuri Istorice.s-a ’ brii de gic, tru comunale, orășenești, din întreprinderi, în cadrul cărora își desfășoară activitatea, să ia ființă, cel tirziu pină la data de 15 martie, puncte de informare și documentare. Pentru a se asigura Informarea politică permanentă a tineretului cu problemele politicii interne și externe a partidului și statului nostru, membrii comisiei și-au asumat responsabilitatea să sprijine, In organizațiile repartizate, munca lectorilor, propagandiștilor, a altor cadre care participă la pregătirea po- litlco-ideologică a uteciștilor.Cît privește problemele de studiu, este de remarcat fap-

VĂ PREZENTĂM
PROGRAMUL

DE LUCRU AL UNEI
COMISII POLITICO

IDEOLOGICE

tu-19 cola cel se-expu- simpozioane,
Totodată, luat hotărîrea ca toți mem- c'omisiei să conducă un cerc învățământ politico-ideolo- urmînd să intervină și pen- ca la nivelul organizațiilor

Moment din spectacolul festiv 
oferit în cinstea noilor membri 

ai organizației.

Dacă n-aș fi Știut că în seara aceea avea să se desfășoare ceva deosebit la Casa de cultură din Giurgiu, dacă nu mi s-ar fi ȘPUȘ despre ce va fi vorba și încă mi-aș fi putut da seama, de unul singur, după ceea ce vedeam, că voi fi martorul unei manifestări ou puternică forță de atracție a- supra tinerilor. Surprinseșem numeroase grupuri de băieți Și fete ureînd grăbite scările de la intrare și îndreptîndu-se spre sala de festivități. Intr-o încăpere alăturată acesteia un detașament de pionieri aștepta î*> ținută de gală. Avanscena fusese împodobită, de o parte și de alta, cu drapele roșii și tricolore, în timp ce fundalul era dominat de o inscripție, pentru noi atît de semnificativă : 1922 — U.T.C. — 1972. N-aș fi avut nevoie de altă explicație ca să înțeleg că momentul la care veniseră să asiste atiția tineri din oraș se integra unui lanț întreg de alte acțiuni dedicate semicentenarului creării organizației noastre. Era și firesc să fie astfel. în seara aceea emoțiile unora se în- trețeseau pe aceeași urzeală cu bucuria altora, așteptarea nerăbdătoare a celor dinții cu sentimentele mai grave, deși nu lipsite de expansivitate, ale celorlalți. In seara aceea un program solemn avea să marcheze pentru 200 de fete șl băieți din municipiu momentul plin de rezonanțe adinei al înmînării carnetului roșu de utecist.Iată de ce, dincolo de emoțiile participanților, la care aș putea să-mi raportez cu precădere observațiile, aș vrea să relev citeva dintre coordonatele care au Încadrat acțiunea în ansamblul ei. Expunerea primului secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C., tovarășul Constantin STOICA, prilejuise audi- ' torului o reîntîlnire cu tradițiile de luptă ale unui trecut încă

Este îndreptățită vibrația su
fletească ce însoțește gestul 
strìngerà de mină cînd instig 
primul secretar al comitetului 
județean, îfi înmînează car

netul.

atlt de apropiat de noi In timp, de vreme ce unul din uteciștii acelor ani de încordare al Ilegalității era prezent Ia masa prezidiului. Este îndreptățită vibrația sufletească, ce însoțește gestul strângerii de mină cînd îți primești carnetul, dar e cu atît mai îndreptățită această vibrație dacă ea se desfășoară pe fondul acelor întimplări ale istoriei U- niunil Tineretului Comunist, din ceața luminoasă a cărora renasc chipurile încrezătoare în victorțe ale eroilor. Mi s-a părut că intervenția unui secretar de organizație reprezentînd, așa cum » reprezentat Stan LAZĂR, de la Șantierul naval, un colectiv eu recunoscute calități de muncă, morale și politice, poate da măi multă greutate subiectului abordat. Și, mi s-a mai părut că sugestia continuității generațiilor de luptători pentru triumful cauzei comuniste li s-a înfățișat tuturor limpede în seara aceea,

analiza ce se va face In ședința biroului comitetului județean U.T.C., din luna februarieUn alt studiu va fi întreprins, de asemenea, sub conducerea unui membru al comisiei, NICOLAE FLORIAN, în perioada 15 martie—15 mai referitor la preocuparea organelor și organizațiilor U.T.C. pentru a organiza in mod instructiv și plăcut timpul liber al tineretului. Concluziile vor fi puse în dezbaterea plenarei din iunie 1972 a comitetului județean U.T.C.In sfîrșit, între 15 septembrie și 15 noiembrie, se va urmări, în 10 localități rurale, 4 localități urbane și 10 întreprinderi, participarea tinerilor intelectuali la viața colectivelor din care fac parte, a organizațiilor U.T.C. In mod firesc, observațiile și propunerile vor fi discutate în cadrul unei dezbateri cu tema „Rolul tinărului intelectual în viața social-poli- tică și culturală a colectivității", precum și cu prilejul plenarei din decembrie 1972 a comitetului județean U.T.C.Integrîndu-se dinamic prin tot ceea ce întreprinde, preocupărilor actuale ale comitetului județean Prahova al U.T.C., comisia sprijină organele U.T.C. în elaborarea hotărîrilor și sarcinilor, în strinsă legătură cu realitățile din organizațiile U.T.C., din rîndul diferitelor categorii de tineri ; intervine pentru cunoașterea mai profundă a unor realități, în scopul continuei perfecționări a muncii de organizație. Fapt concludent, tematica după care, în prezent, sînt studiate formele și metodele folosite de organele șl organizațiile U.T.C. pentru pregătirea politico-ideo- ION TRONAC

Alături de tineri,
împreuna

Nu • mult de dnd intr-un cadru festiv brigada „Argeș 27“, fruntașă pe țară în domeniul muncii voluntar-patriotice, a primit Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. înmînată șefului brigăzii de primul secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C.— Pentru noi, recunoștea tovarășul Constantin VOINEAG, spiritul de Întrecere al brigadierilor muncii patriotice reprezintă o tradiție dintre cele mai prețioase. Evenimentul care se apropie și pe care ne pregătim să-l aniversăm la 19 martie ne oferă prilejul valorificării multilaterale a acestui climat de emulație. Iată un singur exemplu referitor la tinerii din comunele Topolo- veni. Stîlpenl, Costești și Meri- șani. Ne-am dus in fiecare din aceste locuri, am stat de vorbă cu tinerii, am stabilit de comun acord zonele care, în cinstea semicentenarului, să devină șantiere locale de îmbunătățiri funciare, am pus mina pe unelte șl noi, activiștii, și astăzi tinerii răspund de lucrările de desecări pe o suprafață totală în cele patru oomune de

Interviu cu 
CONSTANTIN 

VOINEAG,
prim-secretar

al Comitetului județean Arge; 
al U.T.C.

Organizația U. T^C. împlinește 
o jumătate de secol / *<

cu ei

rni numai prin cuvintele rostite de fetița cu cravată roșie Ia gît sau de eleva care făgăduia de la tribună să nu aibă, atunci cînd îi va veni rîndul să muncească, o contribuție mai prejos decît a altora la propășirea țării ci, și poate îndeosebi, prin gestul simbolic al vechiului mi- ' litant Virgil LAZĂR, bărbatul care în 1944 era utecist și lupta pe Valea Prahovei să apere depozitele de petrol de furia incendiatorilor fasciști și care, a- cum, simțise o clipă nevoia să pipăie coperțile fiecărui carnet nou și să-l treacă din mîinilc sale în cele ale primului secretar al comitetului județean U.T.C. pentru a Ie înmîna celor mai tineri uteciști. Am convingerea că dacă aș fi fost încă mai atent, l-aș fi surprins pe Stan Lazăr murmurînd îndemnul atît de plin de miez pe buzele sale : „Să-I porți cu cinste".M. LIPOVEANU

UN JUDEȚ — 
O SAPTAMÎNA

tn întreg județul Maramureș 
s-au desfășurat în cursul săp- 
tămînll care se încheie astăzi 
manifestări dedicate semicen
tenarului șl adresate tuturor 
categoriilor de tineri. Uteciștii 
de la „Maramureșana” din Sl- 
ghetul Marmațlel au luat, ast
fel, parte la o expunere des
pre cel „50 de ani de luptă șl 
muncă sub conducerea P.C.R.“. 
Dezbateri pe aceeași temă au 
mal șvut loc în comunele : 
Corolenl, Vlma Mică, Copalnic 
Mînăștur, Dumbrăvița, Valea 
Chloarulul, Șomcuta șl Cloeîr- 
lău. Elevii unor școli generale 
șl licee din Bala Mare, din 
comunele Suclu de Jos, Vad, 
Recea, minerii de la exploa
tarea Bala Borșa, tinerii mun
citori din Vlșeu, țăranii coo
peratori din comunele Gluleștl 
șl Bîrsana au luat parte la 
întîlniri cu vechi militanți al 
U.T.C.

aproximativ 85 hectare. La Me- rișani organizației— Asupra jurări care intervenției activiștilor, chiar ați putea insista ?— Programul de acțiuni dedicate semicentenarului se înfățișează, desigur, mult mai vast. Ne-am propus, printre altele, organizarea unui concurs pentru învățarea cîntece- lor patriotice în școlile generale, profesionale și licee. Activiștii au fost prezenți la multe repetiții ale elevilor. In programul nostru sînt incluse, de asemenea, acțiuni de evocare a trecutului, de confruntare a realității istorice cu prezentul. In ceea ce mă privește, pentru că și aici fiecare membru al apratului are sarcini precise, îndeplinesc acest deziderat pe două căi. O fac, pe de o parte, în cadrul cercului de învăță- mînt politic al organizației U.T.C. sculărie de la Fabrica de motoare electrice din Pitești, iar pe de alta, prin inte

participă toți membrii U.T.C. din comună, căror altor împre- să poarte amprenta organizatorice a a dumneavoastră

grarea mea in calitate da coordonator al unul alt cerc de istorie a U.T.C. de la Institutul pedagogic. La solicitarea studenților am organizat întilniri ale acestora cu oameni care au trăit evenimentele, cu activiști care au avut de suferit prigoana organelor represive ale dictaturii regale, cu foști ilegaliști, cu participant la marile acte revoluționare din perioada democratizării vieții sociale șl politice a țării.— Cititorii noștri au fost deja informați despre deschiderea colocviilor academice ar- geșene. Citeva detalii ne-ar folosi tuturor pentru definirea mai exactă a acestui gen de manifestări.— Am căutat, pe cît posibil, să răspundem cu fiecare din acțiunile noastre dedicate semicentenarului unor preocupări precise, actuale ale tinerilor. Generația semicentenarului este decisă să se angajeze cu toată energia în prooesul muncii pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Ea este interesată să-și reprezinte clar modalitățile prin care își poate realiza aspirațiile constructive. Iată de ce am organizat tocmai în această perioadă mai multe întîlniri și cu un caracter mai complex decît înainte. cu oameni de diferite meserii, cu conducători de întreprinderi. cu personalități ale vieții noastre științifice și culturale. In acest cadru se înscriu și colocviile academice argeșene la care au participat sau vor participa academicienii Miron Nicolescu, Miltiade Filipescu, Eugen Pora, Dumitru Dumitrescu, Nicolae Teodorescu. Mihai Beniuc, Aurel Moga. Gri- gore Moisil, Emil Condurachi șl Ștefan Milcii. Contribuția noastră, a activiștilor, nu este numai aceea de organizatori, ci și de participant! direcți, alături de tineri, la reușita fiecărei acțiuni.— Ați luat manifestările centenarului, fac ?— Una pe ____ _ _________fundamentală : miile de parti- cipanți găsesc întotdeauna • cuvintele să-și exprime dragostea nețărmurită față de patria socialistă, față de partidul comunist care veghează cu atîta grijă asupra destinelor tineretu-

parte la multe din dedicate semi- Ce impresie văcare o consider
jă asupra lui.

T. MIRCEA
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Otilia Cernea, Iași : 
„Am citit in ultimele 
rubrici citeva scrisori care 
abordau problema relației 
dintre tineri fi părinții lor, 
mai precis problema cu
rajului de a spune adevă
rul, de a nu ascunde ni
mic. Problema mi se pare 
mai complicată fi trebuie 
judecată de la caz la caz, 
pentru că uneori adevărul 
poate fi interpretat greșit 
fi nu servește la nimic. Și 
apoi, nu este prea simplu 
să spui cuiva totul despre 
o relație de dragoste, care 
trebuie să rămână o ches
tiune intimă a celor doi 
parteneri. Dragostea este o 
floare gingafă, căreia nu-i 
priește nici întunericul, dar 
pe care o lumină prea pu
ternică o poate ofili. Chiar 
dumneavoastră ați publi
cat mai multe cazuri de 
tineri care se plingeau că 
nu sînt înțeleși de părinți 
și care se opun relațiilor 
lor. Părinfii au anumite 
concepții ale lor care nu 
pot fi învinse cu una, cu 
două, ei se incăpățînează și 
pot duce la înfrîngerea u- 
nei iubiri adevărate. Ca să 
mă fac mai bine înțeleasă, 
am să povestesc cazul 
meu, rugîndu-vă să vă 
spuneți părerea. La vîrstă 
de 18 ani am trăit prima 
iubire a vieții mele, cunos- 
cînd un tinăr de care n-aș 
fi vrut să mă despart pînă 
la sfîrșitul vieții mele. 
După doi ani de prietenie, 
am hotărît să ne căsătorim. 
Aducînd acest fapt la cu
noștința părinților mei, a- 
ceftia mi-au pus între
barea : „are vreo si
tuație f". N-am știut 
exact ce să le răspund, 
nu ftiam ce înțeleg 
ei prin situație. Tinărul 
era tehnician, avea un sa
lariu fi o cameră cu chi
rie. „Și ce-o să faceți îm
preună, m-au întrebat ei, 
o să trageți mița de coa
dă". După care a urmat 
refuzul categoric. Intre 
timp ei au început să-mi 
aranjeze căsătoria pe altă 
cale, cu un cetățean de pe 
strada noastră, în vîrstă de 
32 de ani, care avea o si
tuație, adică o casă a lui 
moftenită fi o mașină pe 
din două cu fratele lui, 
amândoi fiind de meserie 
bijutieri fi ceasornicari.

Respectivul ne făcea vi
zite în fiecare seară fi 
mi-am dat seama că totul 
era stabilit peste capul 
meu. Eu mă întîlneam cu 
tinărul pe care îl iubeam, 
ne făceam planuri de vii
tor, dar părinții își vedeau 
de ale lor. Intre timp am 
aflat care erau interesele 
lor: vroiau să ne mutăm 
cu toții în casa lui, iar 
pe-a noastră s-o închiriem, 
plus alte planuri de ordin 
material. Așa am fost pusă 
în fața căsătoriei, iar eu 
m-am dovedit incapabilă 
să mă opun, îmi iubeam 
părinții, pențru ei ar fi fost 
o adevărată tragedie dacă 
le dădeam planurile peste 
cap, mai ales că tinărul pe 
care-l iubeam mi-a propus 
să fugim în altă localitate 
fi să ne căsătorim. M-am 
căsătorit cu cel ales de pă
rinți, călcîndu-mi în picioa
re demnitatea fi sentimen
tele adevărate, ca să con
stat imediat că acest om 
îmi este străin fi că ace
leași mîini cu care el lu
cra bijuteriile cele mai fine

n-au întirzîat să mă loveas
că la citeva luni de la căsă
torie, deoarece mă purtam 
„prea rece fi distantă“. 
După un an de zile totul 
s-a prăbufit, ne-am des
părțit, bineînțeles cu con
simțământul părinților mei, 
care au înțeles că au gre
fit. Tinărul pe care îl iu
beam a plecat din locali
tate, supărat, fi i-am pier
dut urma. Iată consecin
țele acestei ascultări oarbe 
a părinților, care se gîn- 
deau la fericirea mea doar 
prin prisma materială. 
Dacă eu aș fi avut mai 
multă personalitate, aceas
tă nenorocire ar fi fost îm
piedicată. Orice părinte 
vrea să facă pentru fiica 
sau fiul lui o căsătorie a- 
vantajoasă, fapt care as
cunde o anumită meschi

nărie. Dar de ce să accep
tăm aceste concepții vechi, 
în numele supunerii față 
de părinți, de ce să nu 
fim noi cei care să ne im
punem punctul de vedere 
cel just, cel adevărat, pen
tru că noi avem o educație 
mai solidă decit ei ? In 
piesa dus. „Iertarea" per
sonajul George îi spune 
Liei (nu știu exact replica) 
la un moment dat că grija 
ei îl sufocă, nu-i mai per
mite să trăiască. Așa a fost 
fi în cazul meu. Oare o 
fată cînd își poate căpăta 
independența față de pă
rinți, cînd poate hotărî sin
gură asupra viitorului ei ? 
Dv. ați lansat ideea că fi 
copiii își pot educa părin
ții, nu numai invers, dar 
cum trebuie făcut asta ?“Toată întîmplarea pe care o povestiți vă dă dreptate : părinții își pot neferici copiii din prea multă grijă, deși asta se întîmplă mai rar. Cazurile cele mai frecvente sînt cele de neglijență — și pe acest tărîm am exemple care ar putea cutremura pe orice cititor. Mă întrebați, ca și alți corespondenți, cum ar trebuit să ne „educăm" părinții ? Nu dețin o rețetă valabilă pentru toate cazurile. Cert este că un astfel de proces educativ se realizează în timp și ține de întreaga ambianță morală care există în fiecare familie. Evident că în privința căsătoriei cu

N. Dascălu, Cîmpulung, jud. Argeș : „Nu de puține 
ori gîndul m-a îndemnat 
să vă scriu și, cu toate că 
de fiecare dată am renun
țat aparent, ceva lăuntric, 
un zbucium sufletesc aso
ciat cu dorința mea per
manentă de adevăr și 
dreptate, m-a călăuzit de 
a lua o poziție activă: să 
lupt cu greutățile vieții.

Aceasta pentru că fac 
parte dintre oamenii căro
ra viața le-a oferit mai 
puține bucurii fi acelea 
cîștigate prin propriile 
strădanii, iar necazurile, 
greutățile inerente din 
calea unui tînăr m-au că
lit în furtuna de fiecare zi, 
mi-au dat posibilitatea să 
cunosc viața, să discern 
răul de bine fi să prețu
iesc tot ce poate fi mai 
înălțător : dragostea pentru 
om.

Iată motivul pentru 
care, dacă pînă acum am 
ezitat de a vă relata unele 
frămîntări sufletefti perso
nale fi cărora le ceream 
poate o soluție apelînd la 
recunoscuta dumneavoastră 
amabilitate, astăzi socotesc 
secundare necazurile mele

la ea personal am reușit 
să-i cunosc povestea vieții 
ei: pînă la vîrsta de 12 ani 
a văzut, fiind un om abso
lut normal, care trebuia să 
țină tot rostul casei, de
oarece a rămas orfană de 
mamă de la o vîrstă fra
gedă.

Dar, copilăriei ei vitrege 
i se adaugă nenorocirea 
de mai tîrziu : se îmbolnă
vește de variolă (pe atunci 
o boală foarte frecventă în 
rîndul copiilor) și, lipsită 
de o îngrijire deosebită,, 
orbește. Cu mari < eforturi, 
tatăl ei — un om foarte 
plăpînd, reușește s-o ducă 
la medic, i se face o inter
venție chirurgicală, își 
recapătă vederea, dar, adu
să acasă după luni de tra
tament, este supusă acelo
rași îndeletniciri, îngrijind 
de toată gospodăria în con
diții grele, ceea ce duce la 
orbirea ei pentru a doua 
oară. La locuința ei de pe 
Livada, în apropiere de 
orașul Cîmpulung Muscel, 
stă în casa părintească nu
mai cu tatăl său (un om 
foarte suferind și bătrîn, la 
vîrstă de 80 de ani), fără 
a avea vreun sprijin de la

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

frații ei, care locuiesc în 
apropiere, aceștia fiind in
teresați de problemele lor 
familiale.

De aceea, această fată 
este nevoită, cu ajutorul u- 
nei memorii fidele să re
constituie totul și, pe baza 
unor deprinderi zilnice, 
formate în timp, printr-o 
voință puternică, întreține 
tot rostul casei: gătește, 
spală, scutură, ca si cînd 
a' vedea. E de nebănuit 
cită dragoste de muncă șl 
viață există la ea și cită 

speranță are în ziua în care 
va putea să cunoască lu
mea cu ochii deschiși...

Și, pentru că recent mi-a 
atras atenția în mod deo
sebit titlul: „Acești oa
meni văd", în care un to
varăș ziarist vorbea impre
sionant de frumos despre 
cei peste 2 000 de oameni 
cărora medicii spitalului 
militar din București le-au 
dat vedere, am hotărît să 
apelez la bunăvoința dom
niei voastre, cu rugămin
tea de a ne spune cum 
s-ar putea proceda ca a- 
ceastă fată să-și recapete 
vederea, cunosdnd faptul 
că este lipsită de posibili
tăți materiale.

Pentru acest motiv, ape
lez în numele omeniei, al 
dragostei pentru oamenii 
neajutorați (care în mod 
cinstit și-ar putea cîștiga 
existența), la bunătatea 
dumneavoastră, cu speran
ța de a reda lumina acestor ochi, care vreme de 
peste 20 de ani au rămas 
în întuneric".

• UMOR • UMOR • UMOR •

bijutierul ați greșit, iar lecția dumneavoastră va folosi, probabil, multor tineri și părinți.
Pană Vasile, Buzău . Mă rugați să vă expediez „manualul de dragoste“ despre care am vorbit mai demult în cadrul rubricii, întrucît doriți să-l studiați. Dumneavoastră chiar m-ați luat în serios ?N. Tudor, pompier, Ur- ziceni: „Vă rog să mă 

iertați pentru faptul că am 
îndrăznit să fac acest gest 
pornit și însuflețit de cele 
mai înălțătoare sentimente 
umane care-l fac pe om să 
fie aventura cea mai no
rocoasă a universului. în
cerc să vă scriu o întîm- 
plare în care am găsit cea 
mai nobilă ființă umană. 
Era în seara de revelion, 
ora 20, iar eu eram în 
postul de sentinelă. Pe 
stradă treceau băieți și 
fete, bătrîni și copii, unii 
dintre ei pregătindu-se de 
revelion. Cînd deodată pe 
strada pompierilor văd o 
fată venind, era îmbrăcată 
într-un pardesiu maxi. 
Cînd a ajuns în fața com

paniei de pompieri, eu am 
rugat-o să facă un gest, a- 
dică să stea de vorbă cu 
mine un minut. Asta s-a 
întîmplat la ora 20 și 2 
minute, durata de timp în 
care am discutat fiind nu
mai 1 minut, după care 
i-am spus mulțumesc și a 
plecat. Gestul pe care l-a 
făcut m-a impresionat 
mult, convingîndu-mă de 
faptul că o fată poate fi 
nobilă și generoasă în 
adevăratul sens al cuvîn- 
tului. V-aș ruga să editați 
această întîmplare, căci 
poate vom lega astfel rela
ții de colaborare și ajutor 
reciproc, întrucît mă voi 
muta la compania de pom
pieri Urziceni, unde o rog 
să-mi scrie".Stimate pompier' M-a impresionat și pe mine întîmplarea pe care ai trăit-o în seara de revelion, la ora 20 și 2 minute și aș fi bucuros să poți stabili trainice relații de colaborare și ajutor reciproc cu tînără „maxistă". Sfatul meu este ca să eviți, totuși, astfel de întîmplări înălțătoare, nobile și umane, în timpul cît ești sentinelă, pentru ca situațiile^ respective să nu te absoarbă de la misiunea dumitale de a veghia asupra incendiilor.

Georgescu Aniela, București: Vocație poetică aveți, după părerea mea, dar deocamdată vă aflați sub influența facilităților lui Topîrceanu. încercați și ceva mai 
serios.

Mirela T., Tîrgoviște : Nu cunosc adresele particulare ale fotbaliștilor din lotul național. Scrieți-le la cluburile respective, dar nu prea des, că cititul îi obosește.

și, dacă îmi îngăduiți, o să 
încerc a vă relata un caz 
cu totul deosebit pe care-l 
consider demn de a-l inse
ra în rubrica „DE LA OM 
LA OM".

Întîmplarea a făcut să 
cunosc cu ani în urmă (pe 
cînd mă aflam la rudele 
mele din Cîmpulung, în- 
tr-una din vacanțele școla
re), o tînără fată, foarte in
teligentă, prietenoasă, plă
cută ca înfățișare, modest 
îmbrăcată, care mi-a atras 
atenția prin felul ei de a 
fi, dar mai ales prin fap
tul că, în tot timpul con
versației noastre, mă ur
mărea cu o privire nesta
tornică, de o tristețe abia 
perceptibilă, parcă dorind 
cu orice preț să-mi verifice 
întreaga ființă. M-am apro
piat mai mult de ea și abia 
atunci mi-am dat seama că 
fata nu e atît de tînără, 
fața ei purtînd amprenta 
unor suferinți statornicite-n 
vreme și, fără vrerea mea, 
constat cu durere ceea ce 
mi-ar fi fost imposibil să 
știu după aparențe : fata 
era oarbă. Un sentiment 
deosebit am -încercat a- 
tunci, care m-a îndemnat 
să o cunosc, s-o apropii 
mai mult, să pătrund în 
lumea ei, cu scopul de a-i 
cunoaște dorințele. In a- 
cest fel am devenit priete
ne și, de multe ori, ajuta
tă de diferite prietene și 
cunoștințe, vine să mă vi
ziteze, cu toate că distan
ța pînă la locuința mea 
presupune un mare efort 
pentru ea.

De la rudele mele și de

Am luat legătura cu medicul oftalmolog Mircea Ol- teanu de la Spitalul Militar și domnia sa a răspuns cu amabilitate rugăminții noastre de a o consulta pe tînără despre care atît de emoționant ne vorbiți în scrisoare. Vă rugăm să veniți cu dînsa la redacție într-una din zilele de joi său sîmbătă, dimineață, în jurul orei 9.
COLȚUL AMATORILOR DE CORESPONDENȚA

SOFRONE NINEL, str. Desrobirii Bl. B2, Se. 2, et. 1, a.p. 
4, Craiova, schimb de ilustrate. COSTI NEGOESCU, str. 
Taclie lonescu nr. 19. Pitești, literatură, muzică, cinema, 
teatru, pictură, sculptură, arhitectură, filozofie, psiholo
gie, istorie, geografie, tehnică. COSTIN ELENA profesoa
ră, Școala Generală comuna Doba, jud. Satu Mare. ANA 
GRAD, profesoară, Școala Generală comuna Doba, jud. 
Satu Mare, schimb de ilustrate diverse. BUSUIOC VIORI
CA. elevă, Str. Răscoalei 1907 nr. 29 Buzău, muzică.
MATEI VIOREL, muncitor, Str. Ghecet nr. 17 Galați,
diverse. CUCIUREANU ELENA, I.A.S. Afumați, jud. Ilfov, 
diverse. STELUȚA BUSUIOC, Str. Horei nr. 20, Iași, diver
se. DANA BALINT, Str. Greierului nr. 14 Oradea, jud. 
Bihor, diverse. HENING VALERINA, Str. Independen
ței Bl. 43, Sc. 1, ap. 6 Petroșani, jud. Hunedoara, schimb 
de ilustrate, diverse. ILISIA VOICIIITA, Str. T. Vladimi- 
rescu nr. 10 B, Bloc H, Sc. B, ap. 1 Arad, diverse. CURCA 
MARIANA, Cart. Cornișa II, Bl. 50, Sc. A, et. 4, ap. 18 
Bacău, probleme de muncă șl prietenie. VRINCEANU 
IVAȘCU VALENTIN, Str. Dobrogeauu Gherea nr. 8 Călă
rași, Jud. Ialomița, diverse. NELU ALBU, str. Aleea Con
structorului Bl. 3, ap. 106, Cart. Tractorul Brașov, diverse. 
MUNTEANU STELIANA, Str. Conductei nr. 21—25 Bl. 60, 
Sc. 2 ap. 24, Sector 7 București, diverse. CORNELIA ALBU, 
comuna Olteni, jud. Prahova, schimb de ilustrate, mărci 
poștale, diverse. GAGYI LADISLAU, Complexul Studen
țesc, Cămin 1/C Timișoara, jud. Timiș, diverse. MAKKA1 
EDMUND, Str. Acarului nr. 10 A Tg. Mureș, șah. TOMA 
TOADER, muncitor, Str. Ghecet nr. 17 Galați, diverse. 
LENUȚA JIGAU, sat Grigoreni, comuna Scorțenl, jud. 
Bacău, diverse. CANEA MARICELA, Str. Libertății nr. 100 
Panclu, jud. Galați. PRIBEAGU M. DOREL, Str. Brazda 
lui Novac Bl. D 31, Sc. 2 ap. 6 Craiova, Jud. Dolj, diverse. 
IDONAS I. ION, comuna Rncăr, Str. Bisericii nr. 603 jud. 
Argeș, AUREL ,IULA, comuna Gîrbou, jud. Cluj, schimb 
de ilustrate. DOREL POPA, comuna Lopătari, jud. 
Buzău, diverse, și schimb de ilustrate. SURUGIU GABRIE- 
LA VIORICA, Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 54 Tir- 
govlște, jud. Dîmbovița. OVIDIU POPESCU, Str. Conduc
tei Bl. 61, Sc. D, ap. 129, sect. 7 București, diverse. FLORI- 
TA RETEGAN, com. Cuzdrioara, Str. 23 August nr. 40, 
jud. Cluj, schimb de vederi. ANGELA MOLDOVAN, co
muna Cuzdrioara, str. 23 August nr. 58, jud. Cluj, diverse. 
CECILIA BIZNA, comuna Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 
376 jud. Sibiu, MIRCEA SIPOS, Str. Moților nr. 5—7 Cluj, 
diverse. N TOPOGANU. Șos. Străulești nr. 6 sector 1 
București, LIVIU RIPEANU, Magistrala N-S, Bl. 22 ap. 
3, sector 5 București. ANCA ARMAS, Str. Sold. Illuță nr. 
13 sect. 6 București. COMAN D. LUMINIȚA, Str. Dealul 
Țugulea 24—30, bl. 16 sc. 2, ap. 27. sect. 7, Cart. Militari 
București.

(Urmare din pag. I) rll noastre, ci și forța «octală capabilă să conducă și să înfăptuiască ace6t proces.— Ați fost și membru al organizației revoluționare de tineret ?— Nu, nu am fost, dar ca a- sistent comunist, am îndrumat activitatea unor grupuri de stu- denți uteciști, iar ca profesor în tnvățămîntul mediu, pe aceea a unor elevi, astfel încit știu bine ce a însemnat Uniunea Tineretului Comunist nu numai o- biectiv, ci și subiectiv, pentru tinerii care au activat . în rîndurile acestei organizații. Ea a fost, în primul rînd, o școală politică, dar nu o simplă școală pentru însușirea concepției marxiste despre lume, ci o școală a practicii politice a Partidului Comunist Român. A fost, de a- 6emenea, o școală a orientării științifice și umaniste pentru însușirea valorilor culturale. A salvat mii de tineri din mrejele propagandei fasciste, îndru- mîndu-le activitatea spre apărarea intereselor poporului șl ale patriei. Subiectiv, Uniunea Tineretului Comunist le-a trezit conștiința răspunderii față de viitorul patriei, a solidarității tu toți aceia care luptă pentru democrație, pace și socialism. Participarea la activitățile organizației, între care și aceea a însușirii temeinice a marxismului, i-a ajutat pe fiecare dintre ei să devină, în perspectivă, o personalitate.— Ca pedagog și om de știință ați reținut, desigur, acele trăsături care definesc sensul etic, valoarea morală a mișcării revoluționare de tineret din țara noastră. Ce ne puteți spune în această privință?— înainte de sensul etic, de valoarea morală a mișcării revoluționare de tineret, aș don să mă refer la sensul politic. Organizația revoluționară a tineretului comunist a fost, în primul rînd, așa cum este și acum, o organizație politica, îndrumată de Partidul Comunist Român și împreună cu el, Uniunea Tineretului Comunist lupta pentru crearea condițiilor necesare răsturnării orînduirii capitaliste și pentru răsturnarea însăși a acesteia, ceea ce re- nrezintă un scop politic. Firește, luptînd împotriva nedreptății și a ’insei de libertate, împotriva exploatării omului de către om

și a asupririi unei națiuni de către alta, pentru eliberarea societății și a omului, activitatea acestei organizații avea și un profund sens etic, cum are mișcarea comunistă în ansamblul ei. Dar, așa cum știți, și așa cum a subliniat Lenin, vorbind tineretului, morala este subordonată luptei politice de eliberare socială, luptei politice pentru socialism. Prin scopul activității sale politice, prin unitatea dintre scop, și mijloacele realizării lui, prin acțiunea sa educativă asupra generațiilor de tineri, activitatea U.T.C. se înscria în dimensiunile eticului, dar ea era, în primul rînd, o activitate politică ; la baza activității U.T.C. nu stătea o concepție etico-iluministă, ci una revoluționar-marxistă.— Tineretul, purtător al unor nobile idei de libertate și dreptate, a fost mereu in primele rinduri ale mișcării democratice, ale luptei pentru progres din țara noastră. Aceasta nu înseamnă că, pentru partidul comunist, tinăra generație oferea un climat prielnic răspindirii ideilor revoluționare ?— Este adevărat că, prin poziția sa In succesiunea generațiilor, tineretul este, în general, mai receptiv față de nou, dar aceasta nu înseamnă că, pe baza criteriului vîrstei, el s-a plasat, întotdeauna și în totalitatea sa, pe linia progresului social. Din punct de vedere social, el a- parținea, în trecut, unor clase și pături sociale diferite, cu interese și aspirații deosebite, a- desea opuse. Poziția în societate a tineretului nu se manifesta în lupta dintre generații, ci în lupta de clasă dintre diferitele grupuri ale tineretului și ale societății, în ansamblu. Altfel, dacă tot tineretul ar fi fost a- tașat Ideilor de progres, de dreptate și libertate, Uniunea Tineretului Comunist n-ar fi avut nici un merit în dezvoltarea istorică a patriei noastre.— Dar tineretul studios ce ■- titudine avea față de ideile revoluționare ? Normal ar fi fost ca studenții, datorită pregătirii lor științifice, să dobîndească în totalitate convingeri marxiste.— Prin pregătirea sa, fără îndoială, tineretul studios avea capacitatea, dar nu Întotdeauna și

posibilitatea de a înțelege ideile marxiste. Tinerii de azi, de multe ori, au o optică greșită despre posibilitățile de studiere a marxismului în regimul trecut. Marxismul nu era obiect de studiu în învățămîntul superior și, dacă era comentat la cursuri, era pentru a-l răstălmăci și deforma. Păstrarea lucrărilor marxiste ca și a publicațiilor P.C.R. era prohibită; cine era prins cu „Manifestul Partidului Comunist“ era condamnat la închisoare ; cînd agenții de siguranță auzeau numele lui Marx

mai operele clasicilor marxism- leninismului, ci și aplicarea tezelor generale ale marxismului la condițiile concrete ale țării noastre și ale epocii.— Ce amintiri păstrați despre mișcarea progresistă și revoluționară a studențimii ?— Acțiunile cu cel mal mare ecou ale studențimii progresiste au fost acelea împotriva grupurilor fasciste sau fascizante din universități, precum și acțiunile împotriva fascizării țării, în general. Activitatea comitetelor antifasciste ale studenților și,

UN DOSAR
CU CONSPECTE

sau Lenin, vedeau roșu In fața lor. Cu prilejul unei percheziții la profesorul Ilie Cristea, a- genții i-au confiscat două cărți „suspecte" : Revoluția în alimentare și Larousse, ultima fiind legată în-roșu. Dosarul cu care am fost dat în judecată pentru activitatea mea legală, antifascistă, conținea zeci de fișe din timpul anilor de studiu, cu consemnarea obiecțiilor aduse marxismului de către teoreticienii burghezi dar faptul nu i-a tulburat deloc pe reprezentanții organelor de represiune ; principalul era că în aceste fișe figurau numele lui Marx, Engels, Lenin și ale altor marxiști, de care cei mai mulți nu auziseră niciodată.în aceste condiții, studierea marxismului era un act de curaj. Și un merit al organizației U.T.C. a fost acela că a oferit uteciștilor și simpatizanților cadrul organizat pentru studiul marxismului, In seminariile marxiste. Aici nu se studiau nu-

mai tîrziu, a Frontului Democratic Studențesc, a înscris pagini nemuritoare în istoria mișcării revoluționare din România.— Ați participat la vreo acțiune ilegală ?— Orice acțiune despre care organele de represiune știau că este inițiată sau condusă de partid sau de U.T.C. era considerată ilegală. Exista însă și posibilitatea menținerii în cadrul acțiunilor legale, ceea ce au și făcut Mișcarea Antifascistă și Frontul Democratic Studențesc, care nu-și puneau ca scop răsturnarea ordinei existente, ci numai lupta împotriva fascismului, pentru condiții mai bune de viață și de cultură, pentru libertăți și drepturi democratice, cu un cuvînt, pentru crearea u- nor condiții care să favorizeze lupta revoluționară.Erau „ilegale" ședințele de celulă,’ adunările comitetelor de partid sau U.T.C. la diferite nivele, ședințele Comitetului Central, dar aceleași consecințe le avea șl surprinderea de către

poliție a tntilnirilor dintre persoanele care activau în organizații legale cu îndrumătorii de partid sau U.T.C. De aceea, a fost nevoie să se stabilească severe măsuri de conspirație, care erau cu atît mai eficiente cu cît erau mai riguros respectate. în aceste condiții, vă dați seama că nu atît importanța acțiunii, cît condițiile de conspirativitate e- rau acelea care determinau riscurile. La întîlnirile mele cu membri ai Comitetului Central al P.C.R., din acest punct de vedere eram în siguranță, pentru că erau bine pregătite. Dar participarea la a doua conferință națională a Mișcării Antifasciste, ținută în ilegalitate, la Brașov, a avut loc în condiții de mare risc. La fel, am riscat arestarea în fiecare zi, în perioada în care, fiind legionarii la putere, am trăit citeva luni în ilegalitate, la Alba-Iulia, Sibiu, Brașov și București. Dar perioada cea mai grea a fost în timpul o- cupației hortyste, la Cluj.— Pentru noi, tinerii de azi, care n-am trăit momentele acelor drame, ilegalitatea înseamnă o stare de fapt de care luăm cunoștință doar răsfoind documente, mărturii ale vremii. Pentru cei care au trăit-o, ilegalitatea a însemnat, desigur, mult mai mult : arestări, schingiuri, închisoare, moarte. Eu cred că ilegalitatea n-a fost numai o situație strict juridică, ci și o stare de spirit. Care este părerea dumneavoastră 9— Aveți dreptate ! Ilegalitatea n-a fost numai o situație politică și o măsură juridică a statului burghezo-moșieresc, ci a determinat și o stare de spirit, atît în rîndurile comuniștilor, cît și a necomunlștilor. Ea a întărit spiritul de solidaritate între comuniști, între membrii U- niunii Tineretului Comunist, a sporit spiritul de vigilență în rîndurile lor. Dar ea a avut și efecte negative, nu numai ca posibilitate restrînsă de acțiune, ci și asupra stării de spirit despre care vorbeați. Ilegalitatea implica riscul alunecării spre sectarism și tocmai de a- ceea, Partidul a insistat atît de mult asupra legăturii permanente cu masele, a îmbinării juste a muncii ilegale cu cea legală. In activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul organl-

— Propun să mă sancționați cu... averti«- — De ești tu acela, locuri noi a-avem !
ient (Desene de ȘT. COCIOABA)

ȘCOALA E A
(Urmare din pag. I)bine de luat în seamă experiența care se înfiripă privind implicarea, în primul rînd. a cadrelor didactice în viața intimă a întreprinderilor creîndu-se astfel premisa unor activități didactice ancorate în realitățile producției la zi. Această tendință este mai vizibilă în rîndurile cadrelor didactice ale Școlii profesionale „1 Mai“.Se detașează, așadar, o experiență care dă dreptul să se spună că întreprinderea, și școala vin una în întîmpiriarea celeilalte.S-a recunoscut : nu întotdeauna școala dă producției un muncitor integral format. Și au fost numite și cauzele.• • • • •zațiilor legale îndrumate de partid am respectat și am cerut să se respecte indicațiile acestuia. în calitate de comunist, participam la ședințele celulei din care făceam parte, ca și la ședințele studenților și elevilo» uteciști, cu care lucram direct. Se înțelege de la sine, desfășu- I rarea ședințelor, în fiecare caz, era diferită.La ședințele cu studenții uteciști analizam, de fiecare dată, situația mișcării, măsurile Rectorului, activitatea legionarilor în Universitate ; luam măsuri pentru demascarea și izolarea lor, dezbăteam materialele de presă și organizam seminariile marxiste, ajutîndu-i să găsească cele mai bune metode de mobilizare a colegilor lor la lupta antifascistă, îi învățam să îmbine activitatea legală cu cea ilegală și să respecte regulile conspirației.La ședințele cu elevii uteciști, pe lîngă informările politice și indicațiile în vederea însușirii marxismului, îi învățam cum să folosească mijloacele legale ce le stăteau la dispoziție — procesul de învățămînt însuși, societatea de lectură etc. — pentru a-și influența colegii și a le forma convingeri antifasciste, și, treptat, »după verificarea lor, pe cei mai buni să-i atragă în organizația revoluționară a elevilor.Bineînțeles, această prezentare schematică nu acoperă și nu poate acoperi bogăția de acțiuni și de metode ale organizațiilor revoluționare de tineret, deosebit de inventive.— Tovarășe profesor, ce fel de oameni a format Uniunea Tineretului Comunist ?— La această întrebare aș putea răspunde cu o constatare : urmărind dezvoltarea și afirmarea în viață a tinerilor cu care am lucrat, am putut constata că marea lor majoritate s-a menținut pe pozițiile politice dobîndite, chiar în perioada celor mai sălbatice represiuni împotriva comuniștilor, că au participat activ la lupta împotriva regimului legionar și antones- cian, la lupta pentru Eliberarea patriei de sub jugul fascist, că după eliberare, fiecare, potrivit pregătirii sale, și-a adus o contribuție însemnată la construcția socialistă a țării noastre.

Continuă să existe o discrepanță între condițiile de instruire în atelierele și laboratoarele școală și condițiile de lucru din producția modernă. Un exemplu îl constituie Liceul industrial pentru construcții de mașini, patronat de Uzina „1 Mai“, care nu are asigurată baza de practică pentru specialitatea mașini și aparate electrice, iar atelierele de mașini unelte sînt dotate cu un număr mic de mașini foarte vechi, din care unele nu funcționează. Folosirea mașinilor în această stare tehnică reprezintă chiar și un pericol de accidentare, lăsind la o parte faptul că ele nu asigură realizarea minimă a prevederilor programei școlare. Apoi, pentru un domeniu atît de solicitat — electrotehnica — atelierele lipsesc aproape cu desăvîrșire. Se remarcă absența aparaturii de încercare, măsurare și control din cabinetele și laboratoarele școlilor și liceelor ; acolo unde există sînt unicate și nu permit executarea unor lucrări frontale. Un lucru apare cu limpezime : nu e totul să faci ateliere și laboratoare cl să le realizezi după criterii științifice, moderne stabilind priorități raportate într-adevăr la comenzile producției.Dar lacunele instruirii practice, ducînd la rezultanta : absolvenți cărora le este necesară o perioadă îndelungată pentru a se integra în procesul de producție — nu țin numai de dotarea atelierelor. Se constată _ că, și în cazul unei dotări corespunzătoare, instruirea practică se face mai pronunțat... teoretic. Trecem peste faptul că intr-un procent de 50 la sută orele de laborator — la fizică, chimie, tehnologie, mecanică. electrotehnică — se desfășoară în sălile de clasă, experiențele, demonstrațiile și aplicațiile devenind prelegeri teoretice. Altoeva devine mai îngrijorător : excesul de teoretizare chiar în ateliere. La Școala profesională din Bărcă- nești, unul din profesori a prezentat . elevilor mașini agricole după planșe, deși școala dispune de un parc complet de mașini agricole. Un alt profesor, de la Școala profesională de petrol din Cimpina le explică elevilor defecțiunile și remedierile acumulatorului fără a-l utiliza, cu toate că a- cesta se află in cabinetul unde se desfășura lecția. Un control efectuat la Școala profesională „1 Mai“, Liceul industrial pentru construcții de mașini Cîm- pina și Școala profesională Bărcănești ajunge la concluzia că, în orele de atelier. 30 Ia sută din timp este utilizat pentru explicarea schițelor, proprietăților metalelor, noțiuni deja cunoscute de elevi la orele de curs. Paradoxul în legătură cu practica „teoretică“ apare și acolo că elevul lucrează mai mult la întocmirea caietelor decît la mașină.Pentru a așeza practica la

UZINEI
locul ce i se cuvine într-o școală de tip profesional și a diminua tendința de realizare a unor lecții despre practică, trebuie acționat asupra profesorului. S-au conturat cîte- va direcții în acest sens, care sînt puse în atenția școlilor prahovene, dar și a întreprinderilor care le patronează. Mai întîi, omogenizarea colectivului profesoral. Omogenizarea presupune : In momentul în care întreprinderea propune specialiști de-ai săi să devină și profesori iar școala îi acceptă; un proces formațio- nal pentru ca specialistul să devină într-adevăr și profesor prin însușirea unei metodici de lucru cu elevii și a principiilor pedagogice ; și, nu în ultirhul rînd, obligativitatea cadrtilui didactic de la profesional de a cunoaște uzina. Se poate forma astfel un corp didactic de neconfundat cu colective didactice din școli de alt profil.întreprinderea nu poate râ- mîne în afara unei asemenea sfere de preocupări. în același timp, ea are însă partea sa directă de răspundere ; acea etapă considerabilă a procesului de învățămînt care se consumă în uzină.Se vorbește cu insistență despre timpul neproductiv al elevului practicant aflat în întreprindere. Ce înseamnă acest timp neproductiv î La secția mecanică 1 de la Uzina „1 Mai“, în luna octombrie 1971, 38 de elevi au realizat 72 ore muncă efectivă față de 420 ore — prezență In secție. Din 33 elevi repartizați la Schela Moreni doar doi au fost găsiți... și aceștia In dormitoare, completîndu-și caietele de practică. EleVii Școlii profesionale Bărcănești, repartizați la I.M.A. Inotești și I.M.A. Măgurele nu realizează practica de mecanizatori pe mașini, ci sînt folosiți pentru săparea șanțurilor, la grădinărit și chiar trimiși cu vitele la păscut.în general, sînt multe lucruri nepuse la punct : repartizarea întimplătoare a elevilor la practică — care duce la supraaglomerarea unor secții ; inexistența evidenței și a lucrărilor încredințate elevilor, mijlocind actele de indisciplină ; un raport inechitabil intre numărul de elevi și maiștrii repartizat! să-i îndrume la Plopeni. de pildă, doi maiștri la 350 elevi; un sistem nejudicios de gradare a sarcinilor de producție încredințate elevilor.Pentru întîrzierile constatate pe traseul integrării tînărului în meserie, întreprinderea, după cum se vede, trebuie să-și a- dreseze și ei întrebarea: „am făcut tot ce depinde de noi să primim un muncitor complet format ?“. Cu cît se va acționa mai repede pentru onorarea a- cestei întrebări, cu atît vor fi mai mari garanțiile că vor beneficia de asemenea muncitori.
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LUNA CÂRTII LA SATE
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NOASTRE
CORESPONDENTE PRIMITE ÎN CADRUL CONCURSULUI 
ORGANIZAT ÎN CINSTEA SEMICENTENARULUI U. T C

Făurarii de frumos din Eirsa

Teoria...Alezată pe valea Crițuiui Alb, in apropiere de munții Codru-Mama, localitatea Bîr- sa din județul Arad este vestită pentru hărnicia sătenilor, bogăția portului popular, dar și prin frumusețea vaselor de lut expuse în multe muzee din țară, create de Faur Teodor.Tradiția meșteșugului de o- lar este astăzi continuată de fiul lui Faur Teodor, care a organizat, cu sprijinul școlii, în micul atelier ceramic, un original cerc de olărit pentru pionierii din Bîrsa.Fionițrii Tripa Ioan și Cer Teodor (ci. VII) sînt doi din cei 16 membri ai cercului. Cu aparatul de fotografiat, i-am surprins concentrați pe roata olarului, modelînd lutul in forme variate, menite să devină glastre pentru flori, vaze, pușculițe, căni, figurine ornamentate cu motive specifice Birsei.In prezent membrii cercului se pregătesc cu pasiune pentru concursul de modelaj artistic, organizat de Consiliul Național al Organizației Fio-
DESTINE ? 

PARALELE,

LUPI DE MAREClteva comenzi scurte, executate cu promptitudine și Încet, încet, „Roman“ se lipește de dana de acostare. Trei sunete lungi de sirenă salută portul — semn al revederii cu pămîntul drag al țării. Se încheie un alt voiaj al acestui cargou șl o frumoasă în- umpla.re a făcut ca el să acosteze alături de fratele Intr-ale construcției — „Pitești“. Două nave surori una lîngă alta, la danele portului Constanța. Lucru intrat de mult în obișnuit, în cotidian. Semnificativ este altceva: la comanda lor se află doi dintre cei mal tineri comandanți ai flotei maritime comerciale : Victor Moldoveanu și Anton Beziris Au amtndoi cite 30 de primăveri, au fost colegi de liceu, au visat, și-au făcut planuri de viitor Împreună. Au urmat tot împreună cursurile Școlii superioare de Marină din Constanța. Apoi, după absolvire, Îndatoririle profesionale i-au separat. Pe rlnd, ca ofițeri III și apoi II și I, au cutreerat la bordul navelor mările și oceanele lumii. Iar, cînd tntlmplarea făcea să se In- tflnea6că, își povesteau peripețiile, impresiile și visau in continuare la brevete superioare, la desăvîrșirea profesiei. Atunci clnd condițiile de stagiu le-au permis, s-au prezentat la examenul care avea să Încununeze visul tinereții lor: obținerea brevetului de „Căpitan de cursă lungă“. De notat că, și la acest examen, în dreptul numelui lor, comisia a înserat calificativul maxim....Și astăzi se caută cel doi pentru a-și împărtăși din experiența lor, pentru a visa tinerește la perfecționare, la ridicarea nivelului profesional. Profitînd de întîmplarea care i-a adus In dane alăturate, se vizitează a- proape zilnic. Așa l-am întîlnlt, în cabina lui Victor Moldoveanu, unde, în fața unei cești de cafea aburindă, discutau despre voia- jele încheiate. Profit de ocazie și încerc un interviu... paralel, menit să ofere o rememorare a etapelor parcurse de cei doi tineri oameni ai mării...— Care au fost, Victor Moldoveanu și Anton Beziris. cele mal mari satisfacții din activitatea voastră ?— Satisfacțiile noastre, răspunde Victor Moldoveanu, au toate un numitor comun : MUNCA. Ea ne-a fost mereu alături, ca o bucurie perpetuă, Inceplnd cu primii pași pe calea desăvîr- șirii profesiei alese și terminînd cu rezultatele pe care le obținem în prezent. Dar bucuria cea mare, cea pe care nici eu nici Toni (cdt, Beziris) nu o vom uita niciodată, este cea trăită In ziua primirii noastre în rlndul marii familii a comuniștilor portuari, familie cu vechi tradiții revoluționare.îmi amintesc de primăvara lui 1970, de voiajul de debut al proaspătului comandant Victor

...Practica.nierilor, In vacanța de primăvară a elevilor. Vă vom ține la curent asupra rezultatelor obținute de micii olari din Bîrsa.
JIREGHIE VIRGILIU

DOI
TINERI

laMoldoveanu, abia instalat conducerea cargoului „Tîrgovlș- te“. In apele învolburate de furtuni ale Atlanticului de Nord.a- colo în renumita Biscaia, instalația cîrmei se defectase. Șaptezeci la sută din asemenea defecțiuni, spunea un bătrîn „lup de mare“ la aflarea veștii, duc la naufragiu... Cu nava „Tîrgoviș- te“ nu s-a întîmplat însă așa. Luînd cele mai indicate măsuri, impuse de situație, menținînd in permanență legătura cu țara, mobilizînd și încuraiînd prin e- xemplul personal întreg echipajul, tînărul comunist Victor Moldoveanu a reușit să salveze nava ce-i fusese Încredințată. Și-a cîștigat atunci stima și încrederea echipajului, a celorlalți colegi din flotă.Lui Anton Bezlris nu l-a fost dat să treacă prin asemenea încercări. Dar regularitatea de tren marșrut cu care „Piteștiul“ său își îndeplinește programarea voiajelor, depășirea, trimestru de trimestru a sarcinilor de plan, sumele economisite prin executarea cu mijloacele bordului a remedierilor curente, slnt tot atîtea atribute ale modului în oare „Toni“ își onorează calitatea de comunist.— Ați ajuns acolo unde v-ațl dorit Visul adolescenței voastre a fost atins. Ce altceva vă mai doriți acum ?— Noi, îmi răspunde Anton Beziris, considerăm obținerea brevetului de „Căpitan de cursă lungă“ doar o treaptă intermediară pe drumul evoluției profesionale. De aceea învățăm continuu pentru a acumula olt mai multe cunoștințe In această meserie In care noul intervine în mod frecvent, Iar In paralel, urmăm cursurile Academiei de Științe Economice. Victor este deja în anul al II-lea, iar eu a- bia la început de drum. Absolvirea academiei ne va fl de un real folos în exercitatea atribuțiilor noastre de „cărăuși al mărilor“.
NICOLAE MOROȘANU 

navigator 
Motonava „Tg. Mureș“P. S. La numai clteva zile de la această discuție, reportajul mi-a fost îmbogățit cu următoarele vești : oa o încununare a meritelor celor doi colegi-co- mandenți, Anton Beziris a fost numit lector al Școlii superioare de marină din Constanța, iar Victor Moldoveanu a preluat conducerea unei nave de tonaj sporit, mineralierul „Vulcan“. 

Așa am Înțeles mai bine firescul cu care cel doi îmi vorbiseră despre flecare succes al devenirii lor profesionale oa despre niște trainice trepte intermediare. ..i

...Am venit in unitate 
dată cu lumina anotimpului 
aromat și îndulcit de fructe, 
purtind in iriți imaginea me
leagului natal, plin de fluiere 
și cerbi, plin de lanuri, bala
de, furnale și energii. Aveam 
pieptul împodobit de îmbră
țișări, sufletul inundat de pă
durile de basm la poalele că
rora se-nalță uzinele ți com
binatele orașului meu.

Acesta era freamătul ființei 
mele cînd am venit în armată 
și mi-amintesc c-am trecut 
pragul cazărmii cu chipul înseninat de bărbătescul gest al 
împlinirii datoriei de om al a- 
cestui pămînt. Am fost che
mat, alături de alți tineri, să 
duc mai departe dragostea de 
țară și gloria ostașului român 
de totdeauna. Eram mîndru 
că îmi venise timpul să învăț 
a deveni, pentru toată viața, 
apărător al patriei socialiste și 
cetățean de nădejde al ei.

Am muncit cu dragoste și 
rîvnă in suflet. Azi sînt mili
tar de frunte și comandant de 
grupă. Un gînd de recunoș
tință pentru comandanții care 
mi-au așezat arma în mîini, 
m-au învățat și îmbărbătat să 
a cel ce sînt azi și cel ce 
v mîine : trăsătură de lu
mină pe chipul tinereții pa
triei.

★
...Ne iubim nespus munții și 

marea, orașele și satele, cìn
tecele și rîurile, pădurile și 
holdele. Pretutindeni vibrea
ză copilăria, pretutindeni 
se-nalță imnul adolescenței și

u

OSTĂȘEASCĂ

iată acum suișul acestei vîrste 
care închină țării tăria și iu
birea piepturilor noastre.

Sintem soldați și mărturiile 
trecutului — zestre din moși- 
strămoși —, realizările prezen
tului — zestre pe care o lă
săm viitorimii — ne îndeam
nă ființa la fapte și gînduri 
ostășești cit mai de cinste.

în aplicații ne încercăm pu
terea și curajul în acțiuni dîr- 
ze. Ce simte atunci solda
tul ?... Mai presus de toate, 
dragostea de țară. A învăța 
s-o aperi înseamnă iubire: iu
bire de mamă, iubire de tată, 
iubire de soră, iubire de se
meni, de înălțimi și frumu
seți, de bogății trudite și a- 
părate cu mîinile hărniciei 
unui neam întreg.

...Și pe lingă iubire mai este 
mînaria. Mîndria demnă, iz- 
vorîtă din conștiința a ceea ce 
ești tu, cel dăruit țării care 
te-a născut, poporului din 
care faci parte.

Acest sentiment îngemănat 
— simpla iubire de țară și 
simpla mîndrie de a te ști a- 
părătorul ei — nu-l poate 
schimba tot aurul lumii.

Pămîntul are multe locuri 
minunate și mulți oameni 
buni. Noi sintem însă ai aces
tuia, care ne-a dat numele lui, 
și pentru apărarea pămîntu- 
lui, numit România, nu pre- 
cupețim nimic, nici chiar 
viața.

ALEXANDRU DUMITRU 
militar in termen

UN INSUFLEȚITOR 
Îndemn

(Urmare din pag. i) Înalte de dezvoltare, a fost intensificat procesul de modernizare, s-a îmbunătățit structura pe subramuri, crescind ponderea a- celora de care depinde progresul întregii economii. Nu este însă mai puțin adevărat că mai sint Încă in anumite sectoare și unele neîmpliniri, chiar rămî- nerl în urmă. Iar comunicatul le relevă. Nu încape însă nici o îndoială că această conferință care-șj propune să analizeze laturi atît de importante ale producției cum sînt folosirea deplină a capacităților de producție, reducerea costurilor și a consumurilor specifice de materii prime șl materiale, creșterea productivității muncii și a rentabilității, problemele înnoirii și ridicării calității produselor, modernizarea activității de con- strucții-montaj și ridicarea eficienței economice a investițiilor, intensificarea schimburilor comerciale externe și multe altele, va găsi solu- . țiiie necesare pentru a asigura o inaltă eficiență economi-

Două mari evenimente cultu
rale se petrec în mod tradițional 
la sate în anotimpul de iarnă 
„festivalul filmului“ și „festivalul 
cărții". Ambele au prin organi
zare o mare anvergură și antre
nează un număr imens de oa
meni șl instituții de cultură incit 
pe drept cuvînt ți în sensul cel 
mai profund trebuie să poarte 
denumirea de acțiuni cultural- educative de masă.

Anul acesta, între 1—29 fe
bruarie evenimentul cultural des
pre care vorbim marchează a 12-a 
ediție. Organizată de către Consi
liul Culturii și Educației Socialis
te, împreună cu Uniunea Centra
lă a Cooperativelor de Consum. 
„Luna cărții la sate" din acest an 
se desfășoară sub deviza lansată 
de UNESCO cu ocazia anului 
internațional al cărții (1972) — „Cărți pentru toți“. Contactele 
culturale în mediul rural sînt as
tăzi fenomene obișnuite; polița 
cu cărți sau cărțile împrumutate 
de la biblioteca publică, ziarul, 
radioul sau televizorul fiind pre
zențe arhicunoscute, ce pot fi 
consemnate aproape în fiecare 
casă. A dedica cărții o manifes
tare culturală de amploare, „un 
festival", este dovada cea mai 
simplă ți temeinic convingătoare 
că satele recepționează astăzi cartea, cititul ca una dintre în
deletnicirile de bază ale timpului 
liber; cercuri de citit, laboratoa
re pentru studiul agrotehnicii, 
zootehniei, viticulturii și pomicul
tura, cercuri literare, societăți 
culturale, recenzii, emisiuni, în- 
tîlniri cu scriitorii etc. Toate au 
creat în sate o bază solidă, un temei cultural pe care se află 
cartea.

Avînd ca îndreptar directivele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, „Luna cărții la 
sate", are scopuri social-educati
ve precise : educarea maselor de 
oameni ai muncii de la sate, în
deosebi a tineretului, în spiritul 
dragostei față de partid și patria 
noastră socialistă, față de muncă 
ți avutul obștesc. Evenimentul 
cultural mai are menirea să în- 
tîmpine cu succes o altă mare 
sărbătoare, aniversarea a zece ani 
de la cooperativizarea agricultu
rii, de la triumful noilor relații 
de producție, socialiste, într-unul 
din cele mai largi domenii de ac
tivitate socială — agricultura.

Cooperativizarea agriculturii a 
impus, obiectiv, o dată cu tracto
rul și asolamentele agricole și car
tea, adică „literatura de specialitate“ studiată conștiincios și te
meinic de către toți țăranii, în 
cercurile agrozootehnice ; cartea a 
devenit un „instrument" de lucru, 
o „unealtă" foarte necesară pentru 
obținerea producțiilor agricole, 
pentru ameliorarea raselor de ani
male, pentru aplicarea îngrășă
mintelor. In 1971, anul de refe
rință, prin cooperația de consum 
au luat drumul satelor spre a fi 
difuzate prin librăriile sătești, 
1800 de titluri de carte într-un 
tiraj de 5 milioane exemplare ; 
dintre acestea 547 titluri într-un 
tiraj de jumătate de milion 
exemplare au fost editate în lim
bile naționalităților conlocuitoare. 
Editura politică a difuzat prin 

că întregii activități din industrie și oonstrucții. Stă garanție pentru îndeplinirea acestui deziderat aoeastă neobișnuit de largă participare — mii de oameni al muncii care lucrează nemijlocit în producție — stă garanție activitatea vie, dinamică ce se desfășoară în aceste zile în toate unitățile economice, cind oamenii muncii, tineri sau vîrstnicl, cu mai multă sau mai puțină experiență, se află efectiv antrenați într-o autentică muncă de cercetare pentru găsirea celor mai bune soluții care să asigure valorificarea superioară a resurselor, ridicarea calitativă a întregii lor activități. Rodul acestor neobosite căutări se concretizează în însuflețitoarele angajamente luate în întrecerea socialistă, în entuziastele chemări la întreceri, chemări ale căror o- biective vizează tocmai perfecționarea activității economice, și, pe această cale, depășirea sarcinilor înscrise în planul de stat pe anul 1972. Două din a- ceste chemări publicăm chiar In numărul nostru de astăzi.

cooperația de consum — 102 
tiluri de carte într-un tirai 
de 870 000 exemplare; căr
țile agrozootehnice ale Edi 
tarii „Ceres" în alte cîteva 
sute de mii de exemplare; litera
tura beletristică — scriitori ro
mâni și străini (Eminescu, Ca- 
ragiale, Creangă, Sadoveanu, Za- 
haria Stanca, Marin Preda, sau 
Balzac, Victor Hugo, Hoffman, 
Andersen, Gogol, Gorki etc.) a 
constituit 50 la sută din tirajul 
preluat de cooperație. O adevă
rată „rețea" culturală înscrie car
tea cea nouă într-un circuit 
foarte operativ : 900 de librării 
sătești, 7 000 raioane ți puncte de 
difuzare a cărții, 32 de secții 
„Cartea prin poștă" (agenții ju
dețene), autolibrării, difuzori vo
luntari etc. distribuie cartea în 
cele mai îndrepărtate sate ale ță
rii, de la munte și pînă în loca
litățile cele mai izolate din Del
tă, din cantoanele forestiere, pînă 
la cele mai mari șantiere de con
strucții hidrotehnice, de amelio- 
rații sau edilitare. In 1971, nu
mai librăria „Cartea prin poș- ‘ă‘‘ a expediat în mediul rural 
cărți în valoare de 5 milioane lei I„Luna cărții la sate“, este în 
fiecare an, nu numai un eveni
ment sărbătoresc dedicat cărții, 
eu acest prilej redactorii și edito
rii de carte, scriitorii și poeții — 
vor pomi pe drumurile cărț'.or 
lor și vor purta prin sate intere
sante discuții cu țăranii, îți vor 
nota pe larg sugestiile acestor 
pretențioși cititori, observațiile 
lor critice, vor surprinde direct 
fenomenul receptării cărții. Ca 
principale manifestări „Luna cărții la sate“ organizează în a-

ceastă ediție jubiliară o decadă a cărții social-politice (10 februarie), 
o decadă a literaturii contemporane ((11—20 februarie) ți „Zilele căiții agricole“ (21—29 fe
bruarie) ; Cooperația de consum 
împreună cu Căminul cultural 
organizează o serie de expoziții 
de carte, concursuri literare, șe
zători și recitaluri. Este un prilej 
in plus de a reaminti cititorild’ 
și amatorilor de literatură de 
noutățile tehnice și științifice, că 
dorințele pot fi satisfăcute prin 
multiplele titluri pe se găsesc în 
librăriile sau magazinele coopera
tivei de consum. De asemenea, 
cu o simplă scrisoare se pot so
licita opere care să satisfacă ne
voile de îmbogățire a cunoștin
țelor. Scrisoarea adresată Libră
riei „Cartea prin poștă".

Acum 25 de ani statul nostru 
de democrație populară pornea 
la sate marea ofensivă împotriva 
analfabetismului; în ciuda faptu
lui că un înțelept proverb popu
lar îi prevenea pe țărani că „cine 
are carte, are parte", cartea era 
totuși în acea vreme un obiect 
rar. După un sfert de veac, în
tr-un an (1971) s-au vîndut la sate 
cărți, numai prin magazinele 
cooperației de consum în valoare 
de 71 milioane lei. Noua civili
zație a satului, în plin proces de 
perfecționare, face din carte un 
instrument indispensabil, din ce 
în ce mai necesar.

Intr-o librărie a cooperației de consum înainte de inaugurare.

(Urmare din pag. 1)lucrări nici măcar nu au fost atacate. Ce ne dezvăluie inventarierea cauzelor acestei situații, explicabilă doar prin indiferența cu care cei însărcinați să ducă lucrurile la bun sfîrșit tratează construcția căminelor muncitorești ? în unele situații începerea lucrărilor este a- rnînată de neasigurarea documentației tehnice de execuție. Așa se prezintă lucrurile la Uzina de oțeluri aliate Tîrgoviște, Uzina Tehnofrig, Cluj, Fabrica de materiale izolatoare Vaslui, întreprinderea de prefabricate'Roman, Fabrica de cărămizi Sibiu, Fabrica de geamuri Scăieni, Fabrica de ață Tg. Secuiesc, întreprinderea Integrată Constanța. în alte locuri, la Uzina Tractorul Brașov, la Exploatarea minieră Bărbă- teni, Combinatul de industrializarea lemnului Brăila, Țesătoria „Dunăreană“ Giurgiu, pur și simplu lucrările n-au început din cauza lipsei... amplasamentelor, în sfîrșit, întîlnim și cazuri — Uzina de mașini grele București, ICPCFC Militari, Uzina de piese 
de schimb Iași — unde pentru

Standul cu cărți al Librăriei nr. 1 din comuna Otopeni este consul tat zilnic de către un număr U mare de tineri. Foto: AL. PRUNDEANU

LA ™aes ' NOUTĂȚI
mare, EDITORIALE

In librăria cooperativei da 
consum din satul Padeș, 
sat izolat sub .• munții 

Parîngului, un punct terminus de 
pe itinerariul cărții, buletinul 
central, atît de cunoscut, „Cărți 
noi“ s-ar părea că își îndepli
nește menirea, doar ca să-i pre
vină pe cititorii din Padeș des
pre noutățile pe care le-au pri
mit librăriile centrale ale jude
țului. Totuși...

— Rafturile bogate și aflu
ența de cumpărători, ne contra
zice vînzătoarea Elena Petria 
constituie o dovadă că noută
țile editoriale din Padeș — sînt 
„la zi", aceleași ca în librăriile 
din Tg Jiu, Baia de Aramă sau 
Tg. Cărbunești I Un serviciu de 
difuzare operativă face ca lec
tura de carte nouă să fie ofe
rită simultan cititorilor din. toa
te librăriile județului. Tirajul 
mare în care editurile scot da 
sub teascuri cărțile, oferă și ce
lui mai izolat sat posibilitatea 
să citească aproape aceleași 
noutăți ca cititorii unui mare 
oraș 1

Intr-adevăr, din rafturile li
brăriei cooperativei de consum 
din Padeș, elevii satului își 
cumpărau cărțile lui Sadovea
nu, poeziile lui Eminescu, po
veștile lui Creangă, sau acea 
frumoasă ediție premiată de cu- 
rînd cu medalia de aur la Salo
nul cărții — Pseudokinegeticos. 
Tn satul Padeș oamenii cumpă
ră cărți de la librăria lor în 
valoare lunară de 4 000 lei. 
Librăria, prin propaganda pe 
care o face cărților — devine 
o mică instituție, o anexă a 
bibliotecii satului ; evenimentele 
editoriale, prezente cum spu
neam și aici sînt un prilej pen
tru „librarii satului" ae a tran
spune cartea în mediul social 
local. Astfel, aniversarea a 150

construcțiile prevăzute nu au fost alocate fondurile.Reține atenția faptul că în cazul a numeroase cămine muncitorești execuția lor se află în urma graficelor preconizate. Deși cauzele sînt diverse ele nu fac de- cît să surprindă prin lipsa de fundamentare, prin absența explicațiilor cît de cit vizibile. Astfel, de pildă, la Uzina de alumină Tulceana, Combinatul de indus
CINE „ASCUNDE“ CHEILE 

DE LA CĂMINELE MUNCITOREȘTI?trializarea lemnului Miercurea Ciuc ca și în alte locuri, construcția nu se află în grafic datorită atacării cu întîrziere a lucrărilor așa cum.la Uzina Tehnometal Timișoara, Platforma industrială Tîrgoviște, Exploatarea minieră Tebea, întreprinderea județeană de construcții montaj Vatra Dor- nei ritmul lent în care se lucrează face ca respectivele cămine să întîrzie sub schele. Indiferent de cauze — fie că nu sosesc ma

de ani de la izbucnirea revolu
ției lui Tudor Vladimirescu (cînd 
de aici din Padeș, la 1821 pan
durii și localnicii au aprins fla
căra nemulțumirii) a fost sărbă
torită de librăria satului împreu
nă, cu căminul cultural printr-o 
serie de acțiuni cultural-educati
ve organizate chiar la monu
mentul lui Tudor Bin cîmpia Pa- 
deșului ; elevii școlii — pe baza 
monografiilor și lucrărilor isto
rice din librărie — au întocmit 
un scenariu istoric, profesorii 
din sat au evocat personalita
tea revoluționarului și activita
tea lui Tudor în contextul so
cial-istorie de la acea dată, lată 
un caz din atîtea cunoscute

FECODP
cînd „librăria noastră' dir>tr-un 
sat devine, nu atît magazinul de 
cărți al satului ci face din căr
țile oferite cititorilor momente 
educative, cu largi semnificații 
ce se bucură de un larg ecou 
în colectivitatea satului.

ț n „centrul civic“ al comu- 
I nei Vînju Mare din jude- 
b țul Mehedinți a fost înăl

țat de curînd un magazin uni
versal ; în cea mai frumoasă 
încăpere de la etaj cooperati
va de consum a expus spre 
vînzare cărțile.

„Aici va fi librăria satului, ne 
spunea responsabilul magazi
nului, Ștefan Trifu. în condițiile 
noastre (prin acest termen am 
înțeles că nevoile «ulturale ale 
satului au crescut) vechea libră
rie nu mai putea satisface ce
rințele cumpărătorilor. Noul 
magazin, devine „universal" și 
pentru că în încăperile sale se 
află — de la aparatul de ra
dio, televizor sau frigider, 
costume de haine sau unelte.a- 
gricole și ultima carte științifi
că sau lucrare istorică. Noul 
ștand de cărți din acest frumos 
magazin a fost deschis recent 
cu prilejul „Lunii cărții la sate", 
eveniment cultural ce va fi con
semnat și în satul nostru prin
tr-o serie de acțiuni cultural- 
educative. Am luat legătura cu 
Comitetul comunal U.T.C. șl 
împreună cu cei doi librari vom 
organiza la căminul cultural o 
seară de poezie patriotică închi
nată semicentenarului U.T.C. ;

terialele de construcții (uzina de strunguri Tîrgoviște, Uzina de fibre și fibre sintetice Săvinești, fie Uzina Colorom Codlea, că nu sînt asigurate fondurile necesare (uzina de utilaj chimic Ploiești, Uzina de prototipuri și reparații de utilaj chimic Făgăraș, consecințele sînt aceleași, tinerii așteaptă hrănindu-se doar cu promisiunile neonorate ale constructorilor. De altfel, nu constituie 

un secret că întreprinderile de construcții manifestă rețineri fără nici o justificare în prelucrarea și realizarea căminelor, conside- rîndu-le de mică importanța. Chiar și ministerele respective se dovedesc destul de puțin interesate de mersul lucrărilor la căminele muncitorești, lucru vădit și de absența oricărei evidențe centralizate privind numărul lor, stadiul în care se găsește construcția îndeosebi pentru cele ne

ca să răspîndim în sat cu mai 
multă eficiență educativă car
tea pentru copii am hotărît să 
organizăm acțiuni de librărie 
chiar la grădinița de copii a 
comunei și în clasele I și a ll-'a. 
Nu urmărim în sat doar comer
țul cu cartea — scontăm în pri
mul rînd pe influența educativă 
ce o poate exercita cartea care 
pleacă din librăria satului spre 
biblioteca tînărului cumpărător. 
Totodată am mai hotărît să in
vităm la librăria noastră în ca
drul acestei luni, scriitorii și 
poeții care au fost citiți într-un 
an, și s-au bucurat de mare 
succes în satul nostru.

De asemenea, tot la librărie 
vom mai organiza o serie de 
concursuri literare tematice do
tate cu premii în cărți cu auto
grafe. Luna cărți la sate, cred 
că în primul rînd nu trebuie să 
marcheze o vînzare masivă, „cu 
ridicata" ci mai degrabă să a- 
ducă în librărie un spor de ci
titori permanenți care să treacă 
de la stadiul cititului din în- 
tîmplare la lectura metodică in
structivă, bine aleasă ; aseme
nea bibliotecii comunale, libră
ria satului, dincolo de planul 
comercial al vînzării de carte, 
își propune să urmărească la 
tineri procesul de instruire prin 
lectură“. .,

De cîteva zile la sate a în
ceput sărbătoarea cărții. 
Operele lui Sadoveanu, 

Creangă, Caragiale sau Emi
nescu, Marin Preda ori Zaharia 
Sfancu prezente în standurile 
bogat asortate cu albume, re
viste și cărți noi care mai pă
strează între file cerneala 
proaspătă a tiparului, sînt con
sultate cu mare interes de că
tre tineri.

Am prezentat aici aspecte din 
două librării ale satului care 
s-au pregătit să întîmpine 
sărbătorește cea mai amplă 
manifestare culturală dedicată 
cărții. Asemenea celor din.sa
tul Padeș, județul Gorj și Vînju 
Mare, județul Mehedinți, toate 
satele patriei vor acorda cărții 
aceeași importanță pe care ou 
dat-o și Festivalului cinemato
grafic ori tradiționalelor festiva
luri folclorice. „Luna cărții la 
sate* este un eveniment cultural 
cu profunde semnificații educa
tive de care beneficiază satul 
nostru contemporan.

Librăriile și magazinele Coo
perativei de consum se înscriu 
la această largă manifestare de 
masă a cărții la sate, contribu
ind la împlinirea actului de cul
tură al poporului nostru.

Reportaj publicitar de
ION MARCO VICI

nominalizate. Ajunși în acest punct, trebuie subliniată însă cu deosebită tărie contribuția pe care organizațiile U.T.C. din întreprinderi, din instituții și-o pot înscrie în dinamizarea lucrărilor. Dincolo de faptul că organele U.T.C. au obligația de a sesiza operativ orice tărăgănare în desfășurarea activității pe șantier, dincolo de sarcina impulsionării măsurilor impuse de urgentarea lucrărilor, comitetele județene municipale și orășenești ale U.T.C., comitetele din întreprinderi pot și trebuie să organizeze acțiuni de muncă patriotică slujind astfel predarea la cheie, în termen a căminelor muncitorești. Cu atît mai mult trebuie să procedeze în acest sens în anul 1972 cu cît sînt prevăzute a se construi 25 000 de locuri în cămine muncitorești numai din fondurile centralizate. Cunoscînd bine planificarea construcțiilor de cămine pentru fiecare unitate e- conomică, organele U.T.C. trebuie să ia neîntîrziat măsuri ca împreună cu conducerea tehnică a întreprinderilor să asigure toate condițiile pentru respectarea termenului lor de dare în folosință.



Sosirea la Roma a tovarășului
J

Paul Niculescu-Mizil
ROMA 4. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmi
te : La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Italian, vineri la prinz, a 
sosit, la Roma,' tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al

COMUNICAT 
SOVIETO-EGIPTEAhlLa Mosoova a fost dat publicității Comunicatul privind vizita prietenească în U.R.S.S. a lui Anwar Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt, președintele Uniunii Socialiste Arabe.O atenție deosebită — se arată în Comunicat — a fost a- cordată analizei situației din Orientul Apropiat. Părțile și-au exprimat din nou hotărirea de a lupta și pe mai departe pentru o reglementare justă. în Orientul Apropiat pe baza îndeplinirii tuturor prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Avînd în vedere seriozitatea situației, Uniunea Sovietică și Republica Arabă Egipt consideră necesar ca, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 și rezoluția Adunării Generale a O.N.U. din 13 decembrie 1971, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, ambasadorul G. Jarring, să înceapă neîntîr- ziat consultările cu părțile interesate in scopul realizării unei păci trainice Și juste în Orientul Apropiat care să prevadă retragerea totală a trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate in 1967 și asigurarea drepturilor și intereselor tuturor țărilor și popoarelor din această regiune a lumii, inclusiv ale poporului arab din Palestina.Părțile au studiat din nou măsurile menite să asigure drepturile și interesele popoarelor arabe, acordarea Republicii Arabe Egipt a unui ajutor de către U.R.S.S., inclusiv în domeniul întăririi continue a capacității șale de apărare și au schițat o serie de pași oon- creți in această direcție.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S., L. I. Brej nev. a acceptat invitația de a vizita Egiptul.

Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La coborîrea din avion, to
varășul Paul Niculescu-Mizil a 
fost salutat cu căldură de că
tre tovarășii Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii și al Bi
roului Politic ale P.C. Italian, 
și Rodolfo Mechini, adjunct al 
șefului secției externe a C.C. 
al P.C.I. A fost, de asemenea, 
prezent dr. Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României la 
Roma.

★
După-amiază, la sediul Di-, 

reețiunii P.C.I., tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a avut o con
vorbire — desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească 
— cu Giancarlo Pajetta, Ser- 
gio Segre, membru al C.C., 
șeful secției externe a C.C. al 
P.C.I., și Rodolfo Mechini.

SESIUNEA

A CONSILIULUI 
UE SECURITATEConsiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit vineri după- amiază în ultima sa ședință din cadrul actualei sesiuni a- fricane. După aproape o săptă- mînă de dezbateri, consacrate în exclusivitate unor probleme care confruntă în prezent continentul african. Consiliul de Securitate a adoptat două proiecte de rezoluție asupra Africii de Sud-Vest (Namibiei), ale căror texte conțin elemente complementare cu privire la aceeași problemă.Alte trei proiecte de rezoluție — relative la Rhodesia, coloniile portugheze și politica de apartheid a R.S.A. — au fost programate pentru ultima parte a ședinței prevăzută să se desfășoare în cunsul nopții de vineri spre sîmbătă.

R0MÂN0- 
CEHOSLOVACĂIntre 1 și 4 februarie, la Praga, a avut loc întîlnirea de lucru a președinților celor două părți în Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare economică și teh- nico-științifică. Delegația română a fost condusă de Ion Pă- țan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar delegația cehoslovacă de Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.Cu acest prilej, ambele părți au constatat că în perioada de după sesiunea a V-a a Comisiei mixte guvernamentale, care a avut loc la București în iunie 1971, relațiile de colaborare. și cooperare economică și tehnică româno-cehoslovacă s-au dezvoltat în mod pozitiv, îndeosebi în domeniul industriei construcțiilor de mașini și al schimburilor comerciale. Au fost finalizate și sînt în curs.de tratative o serie de acțiuni de colaborare și cooperare în producția de mașini agricole și tractoare, aparate de măsură și elemente de automatizare, linii, automate pentru producerea de accesorii metalice, utilaje și instalații de preparare a minereurilor și altele.In scopul dezvoltării în continuare a activității de colaborare, cooperare și specializare în producție s-au făcut propuneri de noi acțiuni de interes reciproc.In ceea ce privește schimburile de mărfuri dintre cele două țări, s-a constatat că acestea se dezvoltă continuu. Astfel, protocolul privind schimbul de mărfuri . pe 1972 marchează o creștere susținută față de volumul realizat în 1971.

• PREȘEDINTELE P.C. GER
MAN, Kurt Bachmann, a declarat, 
într-o conferință de presă orga
nizată la Bonn, că Prezidiul con
ducerii P.C. German protestează 
vehement împotriva hotărîrli re
cent adoptate de prim-minlștrii 
landurilor de a-1 împiedica pe co
muniștii vest-germanl să ocupe 
posturi în instituții de stat.

SOLIDARITATE MILITANTĂ
Ziarul Nhan Dan despre Declarația de la Praga 

cu privire la IndochinaHANOI. 4. (Agerpres). — Declarația in legătură cu continuarea agresiunii S.U.A. în îndoctrina, adoptată la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, dovedește încă o dată In mod magistral solidaritatea militantă indestructibilă între poporul vietnamez și popoarele frățești ale țărilor socialiste, scrie ziarul „NHAN DAN“, Intr-un editorial reluat de agenția V.N.A.Plecînd de la punctul de vedere că lupta eroică a popoarelor indochineze împotriva forțelor imperialiste slujește cauza comună a întregii omeniri progresiste și de la nobilele aspirații ale internaționalismului proletar, țările socialiste frățești

au acordat poporului vietnamez un sprijin politic și un ajutor economic și militar plin de devotament. Glorioasele victorii obținute de cele trei popoare indochineze asupra agresorilor a- mericani sînt strîns legate de ajutorul mereu sporit al omenirii iubitoare de independență, libertate și dreptate, îndeosebi al partidelor, guvernelor și popoarelor din țările socialiste.întărit prin ajutorul considerabil și prețios al tuturor țărilor socialiste, de aprobarea și sprijinul întregii umanități progresiste, poporul vietnamez este, mai mult ca oricînd, hotărît să zdrobească planul de „vietnami- zare“ a războiului pentru a-șl redobîndi total independența șl libertatea națională.
SEnema
FUGA — Panoramic ambele se

rii — rulează la Patria (orele 10; 
15; 19).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la I/Umina (ora 19,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Capitol (orele 9; 11,30; 14; 16,15:
18,30; 20,45). Melodia (orele 9.30: 
12; 16; 18 30; 20,45).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Sacala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21), București (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,30; 21).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20,30).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45), Excelslor (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare), 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

COPACII MOR TN PICIOARE : 
rulează la Volga (orele 11,30; 
13,45: 16: 18,15: 20,30), Modern (ore
le 9; 11 15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DECOLAREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17.30; 19,30),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la înfrățirea (orele 15,30; 17,45: 
20).

ABEL, FRATELE TAU : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18:
20.15) .

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45: 20), Floreasca (orele 
15,30; 18 20,30), Arta (orele 15,30;i
18; 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE t 
rulează la Bucegl (orele 15,45; 18:
20.15) , Gluleștl (orele 15,30; 18:
20,30).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

SUNETUL MUZICII : rulează 1« 
Unirea (orele 15,30; 19).

Aspect din timpul ciocnirilor de Io Belfast (Irlanda de nord).

Mișcarea Populară de Eliberare din Angola (M.P.L.A.) relevă — Intr-un comunicat publicat joi la Brazzaville — că în regiunea Cabinda se desfășoară, în prezent, lupte între unitățile M.P.L.A. și forțele colonialiste portugheze, tn cursul acestor ciocniri, precizează comunicatul, cazarma din localitatea Miconje a fost complet distrusă, unitatea portugheză care o apăra înre- gistrind pierderi grele. O coloană militară portugheză, care venea in ajutorul unității aflate în dificultate, a fost surprinsă într-o ambuscadă pregătită de patrioți ; 19 soldați portugheziau fost uciși.Comunicatul menționează, de asemenea, printre succesele M.P.L.A., , distrugerea unor depozite militare și capturarea de către unitățile de patrioți a unor importante cantități de arme, muniții și vehicule ale armatei colonialiste portugheze.
r
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Preocupările tinerei generații

Dezvoltarea colaborării 
culturale româno-sovieticeLa Moscova a fost semnat, la 4 februarie, planul de colaborare culturală și științifică între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anii 1972 și 1973. Planul prevede dezvoltarea colaborării în domeniile științei și învățămîntului, prin schimburi de oameni de știință, cercetători, cadre didactice pentru specializare și documentare. în domeniul culturii și artei vor avea loc schimburi de formații artistice, expoziții de artă și fotografii, vizite reciproce ale oamenilor de artă și cultură. în România se va organiza un festival al dramaturgiei ruse și sovietice, iar în U.R.S.S. un festival al teatrului românesc. Vor avea loc, de asemenea, zile ale filmului românesc în U.R.S.S., și ale filmului sovietic în România. Planul prevede dezvoltarea colaborării între uniunile de creație, instituții teatrale, parti

ciparea reciprocă la manifestările oultural-științifice organizate în oele două țări. Se prevede organizarea de numeroase manifestări în U.R.S.S., cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la proclamarea României republică, precum și tn România, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la constituirea U.R.S.S.Din partea română, planul a fost semnat de Vasile Gllga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea sovietică — de A. A. Smirnov, adjunct al ministrului afacerilor externe.în scurte alocuțiuni, A. A. Smirnov și Vasile Gliga au relevat semnificația documentului semnat pentru dezvoltarea continuă a relațiilor culturale și științifice dintre cele două țări.
Protocol

Fixată de la bun început, prin declarații publice ale unor 
reprezentanți de marcă, pe o poziție de respingere din princi
piu a acțiunilor inițiate de guvernul Brandt-Scheel în direcția 
reglementării șl normalizării relațiilor cu țările socialiste euro
pene conducerea U.C.D.-U.C.S. a încercat mai întîi să împiedice 
încheierea tratatelor cu Uniunea Sovietică șl R. P. Polonă, 
înainte chiar de a-1 cunoaște termenii și ignorînd vocile mal 
lucide din propriile rînduri. După cum se știe, fără succes, 
căci în pofida acestui tir de baraj tratatele au fost semna
te după negocieri laborioase fiind salutate de cercuri largi ale 
opiniei publice interne și internaționale drept un semn al pro
gresului înregistrat în ultimii ani de ideea destinderii, colabo
rării și securității în Europa. Rezultatele sondajelor efectuate 
în ultimul timp în R. F. a Germaniei arată că aproape trei 
sferturi din populația țării aprobă politica guvernului federal, 
atestîndu-i un simț mai pronunțat al realităților germane și 
europene contemporane. In ciuda acestui amplu ecou pozitiv, o 
mare parte din conducerea opoziției creștin-democrate nu s-a 
putut debarasa de poziția negativă adoptată inițial față de tratate, 
demonstrînd, o dată în plus, că nu poate sări peste propria-1 
umbră, care continuă să fie, pare-se cea a inflexibilității ade-

româno-austriac

U. C. D. U. C.S

în contratimp
naueriene. La o săptămînă după ce guvernul Brandt îșl de
monstrase voința de respectare a angajamentelor asumate ini
țiind procedura de ratificare a tratatelor în Bundesrat (a doua 
cameră, funcțional vorbind, formată din reprezentanții guver
nelor de land), comisia federală a U.C.D.-U.C.S. a hotărît să 
voteze în parlament împotriva ratificării.

Cu toate că o blocare politică a tratatelor este improbabila, 
deoarece guvernul dispune de cîteva atuuri importante atît 
la nivelul Bundesratului cît și în Bundestag, „consecvența" 
conducerii U.C.D.-U.C.S. în această problemă a stîrnlt o ava
lanșă de critici pe plan Intern șl internațional. Numeroase per
sonalități politice vest-germane au subliniat prejudiciile pe 
care o ratificare tardivă și chinuită le-ar putea aduce presti
giului R.F.G. în Europa și în lume, inclusiv în tabăra allați- 
lor săi atlantici.

Indiferent dacă hotărîrea comisiei federale U.C'.D.—U.C.S. a 
fost determinată de considerente de ordin tactic sau strategic, 
ea „plasează U.C.D.-U.C.S. în tabăra adversarilor destinderii 
europene”, după cum remarca vice-cancelarul Walter Scheel. 
Rainer Barzel, care uneon încearcă să lase impresia că vrea 
să părăsească pozițiile trecutului („R.D.G. așa cum este, este o 
realitate politică”, „douăzeci de ani de așteptare răbdătoare 
sînt de ajuns“), pare înclinat In prezent mal mult spre o opo
ziție de dragul opoziției, spre obținerea unui contrast optic la 
politica guvernului, deși acesta îi este evident defavorabil. In 
această ordine de idei, afirmațiile sale potrivit cărora „dacă 
tratatele vor fi ratificate, un viitor guvern U.C.D. le va res
pecta” nu pot decît să mărească confuzia politicii acestui partid 
care acționează, în umbra trecutului, împotriva curentului pu
ternic care se manifestă în Europa în direcția păcii, securității 
șl colaborării.

BAZIL ȘTEFAN

I

i

Vineri, la Viena a fost semnat protocolul privind lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică între România și Austria.în cursul lucrărilor, s-a scos in evidență faptul că s-au creat premise favorabile pentru o creștere importantă a schimburilor reciproce, pentru realizarea cooperării industriale, economice și tehnice, inițiată între întreprinderile ambelor țări. S-a relevat, de asemenea, și inițierea unor acțiuni noi de cooperare. Ambele părți vor acorda o atenție sporită și cooperării pe terțe piețe.Protocolul prevede modul șl căile de intensificare a schimburilor economice intra cele două părți. Documentele semnate împreună cu protocolul fixează obiective concrete de cooperare economică și tehnică in domeniile construcțiilor de mașini, metalurgiei. chimiei, industriei alimentare.

Am fost invitată intr-o suburbie pariziană, Boulogne- Billancourt, cunoscută și 9ub denumirea de „Citadela muncitorească Renault“, la o In- tîlnire a tinerilor muncitori, studenți și elevi organizată sub egida Confederației Generale a Muncii din Franța. Cu cinci minute înainte de începere, sala era arhiplină. Mi-am făcut loc cu greu printre zecile de tineri care M- teptau in fața intrării, un e- ventual loc. Atmosferă entuziastă ; tinerii împart inscripții sugestive : „Avem dreptul la viitor“, „Fără segregație socială“, „Trăiască lupta tiuită a studenților, liceenilor și tinerilor muncitori“. Lipite pe bluze, pe poșete, pe salopete — mulți tineri de la U- zinele Renault erau venițl direct din schimb — aceste mici bucăți de hirtie roșie sugerau atmosfera adunării, voința tinerilor de a acționa in comun pentru satisfacerea u- nor revendicări fundamentale pentru ei. In cuvîntul său de deschidere, primit cu o- vații, Georges Seguy, secretar general al C.G.T. a spus: „Noi intindem o mină frățească tuturor acelora care slnt hotărițl să continue lupta pentru revendicări comune imediate pentru a face să triumfe schimbările profunde spre care aspiră noile generații. Pentru masa tinerilor muncitori — a spus in continuare vorbitorul — capitalismul se traduce prin șomaj sau printr-o viață de muncitor la banda rulantă cu condiții de lucru grele, salarii scăzute, discriminare de vtrstă, criza locuințelor. Pentru majoritatea studenților, capitalismul înseamnă incertitudinea de a găsi o slujbă corespunzătoare diplomei lor“...La rîndul său, Oiiviăr Me- yâr, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Studenților Francezi, a spus : „Studentul de azi nu e un privilegiat. Adeseori muncește pentru a face față cheltuielilor de Întreținere in facultate. Eșecul e regulă, in două cazuri din trei“. 'Creșterea sensibilă a prețului transportului, al mesei (în cantinele universitare), al chiriei în orașele universitare (de la 90 la 120 franci) sau in oraș (creștere de 23 la sută) taxa de înscriere In facultate, toate acestea grevează asupra bugetului deja mie al studentului. In 1963 un student din trei era bursier, anul acesta unul din șase. Iar valoarea bursei e extrem de modestă.Această situație obligă pe mulți studenți să muncească in perioada studiilor. Statis-

francezeticl au relevat că 50 Ia sută din studenții parizieni mun- ceso pentru a se întreține. De aici provin numeroase e- șecuri, numeroase renunțări la jumătatea drumului. La facultatea de drept din Paris din 13 000 studenți înscriși tn 1968 in anul I, doar 1 200 au obținut diploma in 1971. „Chestiunea care se pune e de a lupta pentru a rămîne student. Dar pentru ce viitor Întreba din sală un student. In medie, învățămîn- tui superior oferă debușeuri, doar pentru un student din
însemnări ale 

corespondentei 
noastre la Paris 

pe marginea 

intilnirii de la 

Boulogne- 
Billancourt

șase in domeniul Uterelor șl pentru un student din patru In domeniul științelor. In linul acesta la Lilie, 'universitate care prin tradiție pregătește profesori, Începutul studenției pentru 7 000 de tineri s-a produs sub avertismentul rectorului : „Doar unul din cinci Ia sflrșitul facultății va avea șanse de a intra în In- vățămint“.O situație asemănătoare Îngrijorează pe adolescenții care urmează cursurile liceelor. In cadrul reuniunii la care am asistat, Danielle Dulii, președinta Uniunii Naționale a Comitetelor de acțiune liceală a spus printre altele : „Efectivul claselor e foarte Încărcat, săli puține, profesori puțini, instalațiile pentru orele de specialitate (fizică, naturale, educație fizică) sint insuficiente. Toate acestea compromit studiile liceale“. Dar și mai important e faptul, remarcat de presa franceză, că actuala programă a liceelor nu corespunde evoluției rapide a cunoștințelor din lumea contemporană. De asemenea, tendința accentuată spre latura teoretică, reduce simțitor Posibilitatea absolvenților de a se încadra in muncă. Uniunea propune pentru ameliorarea situației existente cursuri profesionale gratuite de reciclare, clase preprofe- sionale.

Dar oare e situația tinerilor muncitori ? Conform unui raport al C.G.T. 40 la >ută din numărul șomerilor existent! azi in Franța, au mal puțin de 25 • de ani. Tinerii angajați se loveso Insă, la rindul lor, de o măsură inechitabilă : la muncă egală salarii mai mici tn funcție de virstă. Devine insă din ce in ce mai clar faptul că tinerii muncitori nu acceptă situația care le e rezervată. Un sondaj realizat tn decembrie, indică : enorma majoritate a tinerilor muncitori consultați, considera că ei au in uzină interese comune cu muncitorii aduiți șl că alnt împotriva unui pretins conflict între generații. Aoest lucru e confirmat de participarea masivă a tinerilor ia acțiuni ca : reducerea vtrstei de pensionare, mărirea pensiilor etc. ; majoritatea tinerilor anchetați luptă pentru două probleme vitale : pentru ameliorarea condițiilor de viață și de muncă, pentru schimbări fundamentale in societatea franceză. In sflrșit, ceea ce e foarte important, 70 la sută din adulții anchetați, consideră că e un lucru bun ca tinerii să ocupe un ioo mai mare și mai important ca acum 10 ani in zo- cietate....întîlnirea de la Boulogne- Billancourt nu a fost un eveniment obișnuit după cum au apreciat o serie de comentatori. Ziarul FIGARO scria de t Pildă : „Studenții și tinerii muneitorl și-au descoperit o solidaritate de destin". Iar „PARIS JOUR“ remarca : „Inițiativa luată de C.G.T. e interesantă. Ea marchează voința Confederației și a partidului comunist de a traduce In fapte deviza „Unitatea muncitorilor șl studenți- lor“Intr-adevăr, in anul 1972 Confederația Generală a Muncii va organiza o amplă acțiune de promovare a solidarității tineretului francez in lupta pentru transformări înnoitoare in viața socială. Astfel, in zilele următoare Vor avea loo tntilniri asemănătoare celei din Paris, tn mari orașe ale Franței : Rouon, Marsilia, Lyon, Lilie. De asemenea, luna mal a fost declarată o „lună a tineretului“ perioadă In care se vor desfășura numeroase acțiuni cu oaracter revendicativ, a- vînd ca participanți, in strln- să unitate, muncitori, studenți și elevi. Inspirați de a- celașl ideal, de năzuințe «pre progres și o viață mal bună.
VIORICA DIACONESCU 
Paris — februarie

• ANWAR SADAT. președintele 
Republicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, și-a 
încheiat, vineri, vizita în U.R.S.S.

0 PREȘEDINTELE REPUBLICII 
ARABE EGIPT, Anwar El Sadat, 
a sosit la Pola, într-o vizită neofi
cială de prietenie, la Invitația pre
ședintelui Iugoslaviei, Ioslp Broz 
Tlto. Imediat după sosire, Anwar 
Sadat a plecat la Brloni unde au 
început convorbirile dintre cel 
doi președinți.• AGENȚIILE DE PRESA INFORMEAZĂ că ministrul de externe Alee Douglas-Home a anunțat, vineri, în Camera Comunelor că guvernul Marii Britanii a hotărît să recunoască Republica Bangladesh.în ultimele zile, au mai anunțat recunoașterea Republicii Bangladesh, guvernele R. F. a Germaniei, Senegalului. Suediei, Norvegiei, Irlandei, Islandei, Israelului și Austriei.

Președintele Argentinei, generalul Alejandro Lanusse, a declarat, după mai multe întîlniri consecutive cu liderii celor trei arme, că guvernul său este hotărît să ia toate măsurile pentru revenirea la un sistem instituțional și că 6e va opune oricăror tentative de întrerupere a acestui proces, informează agențiile ASOCIATED PRESS și FRANCE PRESSE. El a menționat că în următoarele luni va fi constituit „un guvern constituțional de tranziție“, urmînd ca după alegerile generale, stabilite pentru anul viitor, să se instaleze un guvern civil.
• ACTIVITATEA ORAȘULUI ARGENTINIAN CORDOBA — nrinoipal centru industrial — a fost practic paralizat în cursul zilei de joi, ca urmare a declanșării unei greve generale de 14 ore, la chemarea Confederației Generale a Muncii. Greva, susținută de 45 de organizații

încheierea rundei S.A.LI.
Vineri, s-a încheiat la Viena 

a 6-a rundă â convorbirilor so- vieto-americane privind limitarea înarmărilor strategic« IS.A.L.T.).
★La Viena a fost dat publicității comunicatul cu privire la convorbirile dintre U.R.S.S. și S.U.A. referitoare la limitarea înarmărilor strategice (S.A.L.T.), care au avut loc între 15 noiembrie și 4 februarie la Viena, — anunță agenția TASS. Comunicatul arată că, în conformitate eu înțelegerea dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. din 20 mal

1971, delegațiile au continuat examinarea problemelor referitoare la un tratat cu privire la limitarea sistemelor defensive de arme antlrachetă șl la un a- cord provizoriu asupra unor măsuri în domeniul limitării înarmărilor ofensive strategice, într-o serie de probleme s-a realizat un progres. Delegațiile își exprimă hotărîrea de a continua eforturile pentru a ajunge la o Înțelegere.Convorbirile dintre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. vor fi reluate la 28 martie, la Helsinki.
informează agenția A.P. — reprezintă o încercare de a afecta activitatea organizațiilor progresiste, constituite, în special, în rîndurile celor 2 500 de studenți ai facultății.

• AGENȚIA REUTER INFOR
MEAZĂ. din Rhodesia că tn

sindicale cordobeze, a fost organizată tn semn de protest față de costul ridicat al vieții, concedierea masivă a muncitorilor, adoptarea unor legi antimunci- torești și pentru eliberarea de- ținuților politici.• FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE a Universității din Berlinul occidental a fost închisă de autorități. Măsura —

localitățile Fort Victoria, Blndura 
șl Bulawayo africanii au refuzat să 
răspundă testelor comisiei și au 
organizat demonstrații cerînd eli
berarea liderilor lor arestați. 
„Țara noastră este Zimbabwe (nu
mele african al țării), și nu Rho
desia”, se striga din rtndurile de
monstranților, relatează agenția 
Reuter.

ntus au elaborat o teorie Inedită« 
potrivit căreia Pămtntul ar fi avut 
Inițial între cinei șl zece sateliți. 
După formarea Lunii șl atragerea 
ei In cîmpul de atracție al Pă- 
mîntulul, Selene ar fl îndepărtat 
pe ceilalți sateliți, fie dlstrugîndu-1 
prin coliziune, fie Iorțtndu-1 să sa 
deplaseze pe alte orbite, in spațiul 
Infinit. Cel doi savanțl — consi
lieri al N.A.S.A. — afirmă că Îșl 
bazează concluziile pe studierea 
comparativă a celorlalte planete 
ale sistemului nostru solar, pre
cum și a sateliților acestora.

• POTRIVIT REZULTATELOR 
UNUI SONDAJ efectuat de Insti
tutul pentru studierea opiniei pu
blice „Gallup”, 50 la sută din 
populația Norvegiei se pronunță 
împotriva intrării acestei țări in 
Piața comună. 28 Ia șută dintre 
cel Întrebați nu șl-au exprimat 
părerea, șl numai 22 la sută din 
populație s-a declarat in favoarea 
intrării in C.E.E.

• DOI PROFESORI de la Uni
versitatea din San Diego (Califor
nia), Hannes Alfven, laureat al 
premiului Nobel, șl Gustaf Arhe-

ora 19,30; Circul Globus : 72 CIRC 
72 —- orele 10; 16 și 19,30; Ansam
blul „Rapsodia Română” : LE
GENDA ȘI DOR — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă” : PINOCCHIO 
— ora 10.

ARTICOLUL 420 : rulează la Liră 
(orele 15,30; 19).

SORGUL ROȘU : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17.45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19), Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 19).

HELLO DOLLY : rulează la Mo
șilor (orele 15.30: 19).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Vitan (orele 15,30: 18; 20,15).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Progre
sul (orele 16; 19).

AEROPORTUL î rulează la Vii
torul (orele 16; 19), Cosmos (orele 
15,30; 19).
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Opera Română : BOEMA —• ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SOA

RELE LONDREI — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Comedia) : BECKET — ora 
20: (Sala Studio) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara” (Sala Magheru) : BUNĂ 
SEARA DOMNULE WILDE — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTĂ — ora 20; 
(Sala Studio) : DOMNIȘOARA DE 
BELLE-ISLE — ora 20; Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICĂ — 
ora 20; Teatrul Mic : ZADARNICE 
JOCURI DE IUBIRE — ora 19,30; 
Teatrbl Giulești : MĂSURĂ PEN
TRU MĂSURĂ — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase” (Sala- Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19.30; (Cal Vic
toriei) : ȘI FEMEILE JOACĂ 
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu” : INTR-UN CEAS BUN 
—- ora 19,30; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei) : NINIGRA ȘI ALI- 
GRU — ora 17; (Str. Academiei) : 
CARTEA CU APOLODOR — ora 
17; Teatrul Evreiesc : BARASEUM 
’72 (premieră) — ora 19,30; Circul 
Globus : 72 CIRC 72 — orele 16 șl 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă” : LEGENDA ȘI DOR — ora

19,30; Teatrul ,,Ion Creangă” i 
ELECTRA — ora 9,30.
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Opera Română : SPĂRGĂTOr 
RUL DE NUCI — ora 11; BORIS 
GODUNOV — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă : SE MĂRITĂ FETE
LE — ora 10,30; MY FAIR LADY
— ora 19,30: Teatrul Național „I.L. 
Caragiale” (Sala Comedia) : RE
GELE LEAR — ora 10,30; O SCRI
SOARE PIERDUTA — ora 15.30; 
FANNY — ora 20; (Bala Studio) : 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 10,30; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 15,30; 
TRAVESTI — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara” (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 10,30; FlN- 
TINA BLANDUZIEI — ora 16; ȘI 
EU AM FOST IN ARCADIA — 
ora 19,30; (Sala Studio) : O LUNĂ 
LA ȚARĂ — ora 10,30; GAIȚELE
— ora 16; SUS PE ACOPERIȘ IN 
SAC — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (Schitu Măgu
reanu) i PLAY STRINDBERG — 
ora 10; D-ALE CARNAVALULUI
— ora 15; LEONCE ȘI LENA — 
ora 20; (Sala Studio) : SPECTA

COL DE POEZIE ȘI MUZICA — 
orele 10 și 15; IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 20; Teatrul de Co
medie :INTERESUL GENERAL — 
ora 10,30; RECITAL DE POEZIE 
UMORISTICA și piesa ÎNTÎLNIRI
— ora 15,30; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul Mic : ANTIGONA
— ora 10,30; BALUL ABSOLVEN
ȚILOR, ora 19,30; Teatrul Giu
lești : DE VIAȚA, DE DRA
GOSTE — orele 10 șl 16; OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase” 
(Sala Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 
19.30; (Cal. Victoriei) : VOX BO
EMA — ora 19,30; (La Sala Palatu
lui) : ȘI FEMEILE JOACĂ FOT
BAL — ora 19,30; Teatrul „Ion Va- 

"sllescu” : ÎNTR-UN CEAS BUN —
ora 10 și 19,30; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei) : O POVESTE CU
CÎNTEC — ora 11; (Str. Acade
miei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 11; Studioul „Ca- 
sandra” al I.A.T.C. : CÎNTICELE 
COMICE ; TREI CRAI DE LA RĂ
SĂRIT — ora 10,30; Teatrul Evre
iesc : MATINEU MUZICAL LITE
RAR — ora 11; BARASEUM ’72 —
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9,00 Telex. 9,05 Revista literară 
TV. (reluare). 9,30 Momente ale 
muzicii ușoare românești (reluare).
9.50 Drumuri în istorie (reluare). 
10,05 Tele-enciclopedia (reluare).
10.50 Pagini de umor (reluare). 
11,40 Parada vedetelor (reluare). 
12,00 Telejurnal. 16,25 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază; Avan
premieră. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. 19,00 „Efigii lirice”. Versuri 
de Vlaicu Bîrna, Haralambie Țu
gui, Liviu Călin și Nicolae Po- 
povici. Poșta, emisiunii semnată 
de Nina Cassian și Radu Bourea- 
nu. 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. Isprăvile lui Mi- 
ghty Mouse — filmul „însorita 
Italie”. 19,30 Telejurnal. 20,00 Săp- 
tămîna internațională. 20,15 Tele- 
enciclopedia. 21,00 Film serial 
„Invadatorii” (XII). 21,50 Teledl- 
vertlsment. Dicționar muzlcal-dls-

tractlv : literele T și Ț. 22,30 Te
lejurnal. 22,45 Săptămînă sportivă. 
23,00 Seară de romanțe.

DUMINICA, 6 FEBRUARIE 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți.
8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața 
satului. 11,10 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Sport „Așa a fost la Charlotte” 
— filmul finalei „Cupei Davis” la 
tenis de cîmp — ediția 1971. 
Schiul pe înțelesul tuturor — (e- 
misiunea a IV-a). 16,00 Postmeri
dian. 17.10 Film serial pentru ti
neret Planeta giganților. 18,00 
Cîntare patriei — (concurs coral 
interjudețean). 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Reportajul 
săptămînii • A 6-a zăpadă. 20,20 
Film artistic : Brutarul din Va- 
lorque. 22,00 Varietăți la post- 
restant. 22,40 Telejurnal. 22,50 Du
minica sportivă.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnire cu personaje 
îndrăgite de copii : Cîinele Fips. 
20,20 Bucureștiul necunoscut : 
Memoria caselor. 20,50 Opera în 
concert : Forța destinului. 21,40 
Buletin de știri. 21,45 Săptămînă 
culturală bucureșteană. 22,00 Nou
tăți științifice și tehnice din lu
mea întreagă. 22,10 Film serial : 
Invadatorii (XI) — reluare.
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