
Studiul atent al proiectului, o ga
ranție a realizării lui la cotele 

înalte ale calității
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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 29 septembrie 1972 a avut loc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
I al P.C.R., prezidata de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român.
Au participat ca invitați miniștri și alți conducători ai unor organe centrale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat Comitetului Executiv o informare cu 

privire la vizita de prietenie făcuta în Republica Populară Bulgaria de delegația 
româna de partid și de stat. Comitetul Executiv a dat o înaltă apreciere activității 
desfășurate de delegația română condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a 
aprobat in unanimitate rezultatele vizitei și documentele adoptate. S-a apreciat că 
vizita* făcuta și înțelegerile la care s-a ajuns constituie o nouă și însemnată contri
buție la dezvoltarea relațiilor economice româno-bulgare, la întărirea prieteniei și 
colaborării dintre Republica Socialista România și Republica Populară Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, in interesul celor două 
popoare, ai cauzei socialismului și păcii în lume.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C R. a analizat posibilitatea luării unor noi 
măsuri pentru sprijinirea familiilor cu multi copii și a hotârit ca, incepind de la 
1 noiembrie 1972, să se acorde ajutoare bănești lunare de 2C0 lei mamelor care 
au în întreținere 8-9 copii și de 300 lei celor cu peste 9 copii. Aceste ajutoare 
se vor acorda indiferent dacă mamele sînt sau nu salariate, cooperatoare, pen

LA ÎNCEPUT DE AN 1N ÎNVĂȚÂMÎNTUL

$ POLITICO-IDEOLOGIC

FORMAREA
CONVINGERILOR

COMUNISTE
obiectiv fundamental

al muncii de propagandă
strîns legată de realizarea 

sarcinilor economice
Noul • an de învățămînt politico-ideologic 

U.T.C. se deschide într-un moment în care 
viața social-politică a patriei noastre este do
minată de activitatea concretă pentru transpu
nerea în practică a ideilor Conferinței Națio
nale a P.C.R. Firește că, în acest context, se 
impune ca programele de studiu să cuprindă 
întregul conținut de idei al Raportului .tovară
șului Nicolae Ceaușescu, al celorlalte docu
mente ale conferinței, iar unele teme de sin
teză să rezulte direct din aceste documente. 
De altfel, întreaga activitate din cadrul învă- 
țămîntului politico-ideologic U.T.C. se cere a 
fi astfel structurată îneît să răspundă exigen
țelor formulate de înaltul forum al comuniș
tilor. îndeosebi să răspundă cerințelor subli
niate de Conferința Națională privind pregă
tirea tinerei generații pentru muncă și viață.

Condiția esențială este asigurarea unui 
conținK prin care învâțămîntul politico- 
ideologic să poată răspunde menirii sale 
— formarea unor tineri cu profunde con- 

t vingeri comuniste, cu o atitudine înain- 
g tată față de muncă, față de îndatoririle 

sociale, cu o gîndire politică vie, cu po“ 
I sibilități mari de a promova noul, de a 
• lupta împotriva a ceea ce este înapoiat, 

învechit; iată de ce este necesar să fie 
combătute concepțiile unilaterale care 

ș reduc această importantă activitate edu
cativă la o simplă acțiune iluministă, de 
culturalizare, de difuzare simplă a cu
noștințelor politico-ideologice.

ÎNTREPRINDERILE
• - ' ■ . .

CAPITALEI, VĂ OFERĂ 

ÎN ACEST CINCINAL

. ÎN ZIARUL NOSTRU DIN 
21 SEPTEMBRIE AM PU
BLICAT CHEMAREA INDUS
TRIEI DIN CAPITALA. ADRE
SATĂ TINERILOR NEiNCA- 
DRAȚI ÎNCĂ ÎN PRODUC
ȚIE, DE A MERGE SĂ SE 
ANGAJEZE INTR-UNA DIN
TRE NUMEROASELE ÎNTRE
PRINDERI DIN BUCUREȘTI. 

•ARĂTAM ATUNCI CA, DA
TORITĂ LĂRGIRII CAPACI
TĂȚILOR DE PRODUCȚIE Șl 
APARIȚIEI A NOI OBIECTIVE 
ECONOMICE, PRECUM Șl 
NECESITĂȚII GENERALIZĂ
RII SCHIMBULUI II SI EX
TINDERII SCHIMBULUI III IN 
TOATE ÎNTREPRINDERILE, 
INDUSTRIA CAPITALEI ARE 
NEVOIE ÎN ANII URMĂTORI 
DE APROXIMATIV INCA 
120 000 DE CADRE CALIFI
CATE IN DIFERITE PROFE
SII. EVIDENT. CEA MAI MA
RE PARTE DIN ACEST EFEC
TIV VA FI FURNIZATĂ DE 
REȚEAUA ȘCOLILOR PRO
FESIONALE. DAR NUMĂ
RUL DE ABSOLVENȚI AL 
ACESTOR SCOLI NU VA FI 
SUFICIENT. DE ACEEA CHE
MAREA SE ADRESA TINERI
LOR CARE NU LUCREAZĂ 
iNCA, URMiND A SE CALI
FICA LA CURSURILE SPECI
AL ORGANIZATE. EVIDENT, 
LA REUȘITA ACESTEI ACȚI
UNI O IMPORTANTA CON
TRIBUȚIE POT Șl TREBUIE 
SĂ Șl-O ADUCĂ' ORGANI
ZAȚIILE U.T.C., SUB ÎNDRU
MAREA COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL 
U.T.C.

A TRECUT DE ATUNCI 
MAI BINE DE O SAPTAMI- 
NA. CE S-A INTIMPLAT IN
TRE TIMP ?

sar-Invățămîntului politico-ideologic îi revin 
cini mari. Pentru ca tineretul, organizația sa 
revoluționară să poată fi într-adevâr în pri
mele rînduri ale luptei pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate — proces 
conștient fundamentat pe cunoașterea materia
lismului dialectic și istoric, pe utilizarea legilor 
obiective ale dezvoltării sociale —, să-și aducă 
o contribuție prestigioasă la realizarea sarci
nilor economice privind îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen, este necesar ca fiecare 
tânăr să dobîndească o temeinică pregătire eco
nomică, politică, filozofică, să-și însușească 
principiile Programului partidului de îmbună
tățire a activității ideologice, de educație so
cialistă a maselor, precum și exigențele impuse 
de Proiectul de norme ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste.

Considerăm că în ceea ce privește formele 
organizatorice — avem în vedere existența unor 
cicluri diferențiate prin conținutul tematic și 
modalitățile de realizare (expuneri, dezbateri, 
dialoguri), posibilitatea 
tînăr ca-, în perspectiva

pe care o are fiecare 
mai multor ani, să stu-

„SCÎNTEIA
(Continuare în

TINERETULUI"
pag. a lll-a)

sionare sau dacă realizează venituri din alte surse. Ajutorul se acordă atit în 
mediul urban, cit și in cel rural.

Totodată, s-a hotârit să se majoreze actualele alocații de stat pentru copiii 
salariaților și ai asimilărilor acestora cu 20 lei pentru al 6-lea copil, 30 lei pentru 
al 7-lea, 40 lei pentru al 8-lea copil, 50 lei pentru ai 9-lea copil și următorii. 
Cu aceleași sume se vor majora și alocațiile pentru copiii membrilor cooperativelor 
agricole de producție.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat propunerile Ministerului Industriei 
Metalurgice și Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor privind princi
palii indicatori tehnico-economici ai unor lucrări de investiții care urmează să fie 
puse in funcțiune in actualul plan cincinal.

finind seama că in întreaga țară lucrările de stringere a recoltei continua în 
cea mai mare parte a lunii octombrie și pentru a nu împiedica buna desfășurare 
a acestora, Comitetul Executiv a hotârit ca, incepind din acest an, „Ziua recoltei" 
sa fie sărbătorită in ultima decadă a lunii octombrie, după încheierea recoltării, 
pentru a se putea face astfel un bilanț mai cuprinzător al rezultatelor obținute 
de unitățile agricole socialiste.

In încheierea ședinței, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a soluționat pro- ! 
bleme ale activității curente.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
_> ->

a primit pe tovarășul 
P.L Șelest,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
la 29 septembrie, pe tovarășul P. 
E. Șelest, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., își petrece 
concediul de odihnă în țara 
noastră.

In cadrul convorbirii, care â 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ale desfășu

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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UN TlNĂR A DEVENIT UTECIST
ÎNTREBĂRI NECESARE ÎN PREAJMA 

DESCHIDERII ANULUI UNIVERSITAR

rării construcției socialismului 
și comunismului în cele două 
țări. A fost subliniată cu satis
facție continua dezvoltare a 
prieteniei și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica So
cialistă România și Uniunea So
vietică, corespunzător interese
lor celor două popoare, cauzei 
socialismului și păcii.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

„CUPA DAVIS“ 
LA BUCUREȘTI
Primul mare punct de atrac

ție al celei de a 61-a ediții a fi
nalei „Cupei Davis" s-a consu
mat aseară pe aeroportul inter
național Otopsni odată cu sosi
rea celebrei Salatiere de ar
gint la București. Prețiosul tro
feu care răsplătește în fiecare 
an pe cea mai bună echipă de 
tenis din lume, a fost adus de 
la New York (S.U.A,) pentru a 
fi pus în joc cu prilejul fina
lei ediției 1972, ce se va dispu
ta în zilele de 13, 14 și 15 oc
tombrie pe terenurile Progre
sul, între echipa S.U.A,, deți
nătoarea cupei, și selecționata 
României. Cîntărind 6,025 kg.,

„GlNDUL 
MEU E SĂ 
FIU TOT
DEAUNA
DEMNĂ../'
Pentru, cei care 

cunosc pe Rozalia 
Kopacz, tînăra de 
18 ani primită zi
lele trecute în or
ganizația U.T.C. La 
Uzina textilă „Ol
tul" din Sfîntu- 
Gheorghe, eveni
mentul apare ca o 
urmare firească a 
calităților sale per
sonale : hărnicie, 
cinste, conștiincio
zitate și o mare 
dăruire în muncă, 
calități care o si
tuează mereu, de 
la un timp încoa
ce, printre țesătoa

Ce înnoiri
cunoaște 
cabinetul de

rele de nădejde 
ale brigăzii în care 
lucrează ; cele 8 
procente de depă
șire lunară a pla
nului vorbesc de 
la sine. Dar iată-i 
și mărturisirea- 
angajament rostită 
cu acest prilej în 
fața colegilor de 
muncă.

„Am dorit să fiu 
primită in organi
zație și am înțeles 
treptat ce semni
ficații are actul 
acesta. Am învățat 
ce înseamnă a fi 
utecist, așa cum

am învățat, mai 
înainte meseria : 
împreună cu fete
le, cu tovarășele 
mele de muncă. 
Am înțeles așa că 
numai in mijlocul 
organizației voi 
putea să-mi for
mez și să desăvîr- 
șesc mereu perso
nalitatea, să mă 
perfecționez profe
sional și social, 
pentru a fi, tot
deauna, așa cum 
m-am angajat, 
demnă de calitatea 
de tînăr comunist...

M. G.

științe
După un întreg an de învă

țămînt. caracterizat din acest 
punct de vedere prin efortul de 
aplicare a sistemului îmbunătă
țit al predării științelor sociale, 
după ce a fost parcursă în a- 
ceastă vară o perioadă bogată 
în evenimente social-politice, 
•în ajunul începerii unui nou 
an de studiu, pe care nu numai 
protocolar ni-1 dorim ca o etapă 
superioară mai bogată în rea
lizări, așteptăm, justificat, ■ și 
în privința cabinetelor de știin
țe sociale semnele evidente ale

sociale
calității. Vizitarea unor ca
binete de științe sociale, întrea
ga documentare asupra acestui 
aspect nu este de natură să ne 
convingă că toate catedrele de 
științe sociale au făcut efortul 
necesar pentru a depăși stadiul 
atins cel puțin la jumătatea a- 
nului universitar trecut. Cabi
netele care de pe atunci erau 
amenajate, și se distingeau 
printr-o concepție de organizare 
(de la/Institutul de Arhitectură. 
A.S.E., T.M.F. ș.a.) sint și acum 
apreciate, dinamice, în actuali
tate, respiră atmosfera unei 
permanente deveniri, ceea ce

120000 DE--------------
LOCURI DE MUNCA

înseamnă și acumulare și re
ceptivitate ,1a înnoire. Este ade
vărat că între timp în dotarea

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a V-a)

avînd o înălțime de 33,02 cm. 
și o anvergură de 45,72 cm. 
trofeul este confecționat din 
argint Cu încrustați’ de aur și 
este așezat pe un postament 
din lemn de nuc lustruit pe 
care sint fixate plăcuțe de ar
gint avînd înscrise numele e- 
chipeior cîștigătoare, ale com- 
ponehților 10r precurh și rezul
tatele finale^Pe aceste inscripțiir 
figurează' și rezuItătCfe.’ inregis-" 
trate în meciurile finale S.U.A.-; 
România clip anii'-1969 și 1971. 
„Cupa Davis“ a fost atribuită 
întîia dată în anul 1900. la Bos
ton, cu ocazia finalei S.U.A.- 
Marea Brițanie, ciștigată - cu;> 
3—0 de tenismenii americani? 
Pentru prima oară în România, 
„Cupa Davis"' revine' pe conti
nentul european după 35 de 
anj. De atunci, ea a fost dispu
tată numai în orașe din S.U.A. 
și Australia.

După emoționanta ceremonie 
care a avut loe în holul aero
gării am solicitat o opinie 
secretarului federației române 
de tenis, profesorul Alexandru 
Lăzărescu care, amabil, ne-a 
declarat următoarele: „Nutresc 
speranța că sosirea ‘„Salâtierei 
de argint" nu este legată nu
mai de meci ci ș\ de o .posibilă 
victorie a tenismenilor - noștri, 
îmi dau dreptul'la aceasta re
zultatele excelente realizate de 
ilie Năstase în acest an precum 
și forma bună a lui Ion Tiriac".

CORNEL MOCANU

EI AU RĂSPUNS CU ENTUZIASM IPOTEZA
O sugestie

Sîntem Ia Uzina „Electromag
netica". Tovarășul inginer Va- 
sile Sănduleac, directorul teh
nic, ne informează că de la 
lansarea chemării prin ziarul 
„Scânteia tineretului", la a- 
ceastă uzină s-au angajat 45 de 
băieți și 108 fete.
•— Am completat astfel nevoia 

de forță de muncă feminină de 
care aveam foarte mare nevoie, 
precizează interlocutorul nos
tru, dar mai avem nevoie de 
încă 70 de băieți.

în secția centrale stăm de 
vorbă cu cîțiva dintre proaspe
ții angajați. Utecista Mihaela 
Sîrbu ne mărturisește :

— Am terminat 10 clase la 
Școala nr. 135 din București. 
Am aflat că Uzina „Electromag
netica* angajează fete și am 
venit de două zile. Vreau să 
mă calific în meseria de mon- 
tator-aparate de telecomunica
ții*

Colega, alături de care lucrea
ză, Laura Ciot, are aceeași „ve
chime" : două zile. Nu-i ’ încă 
hotărîtă ce meserie să îmbrăți-

de ACULIN CAZACU
antibirocraticâ

Și in ziua cind documentam 
acest articol, serviciul personal 
al Uzinei „Vulcan" avea la ușă 
mulți tineri care cereau anga
jarea. Stăteau pe scările în
guste, ce urcă la etajul II, vreo 
30 de băieți și fete. Așteptau 
in picioare de vreo două ore.

Iată ce spun cei care aș
teaptă.

— 2u am început angajarea 
încă de miercurea trecută, adi
că de 7 zile, și tot nu sînt gata 
formele, se plinire Ionel Cer
cel. Un om în vîrstă, care își 
însoțise fiul Ia uzină pentru a 
vedea ,,cum, ce șj cu cine va 
lucra", reproșează și el :

— Sîntem de două ore și încă 
nu ne-a venit rindul. Se lucrea
ză încet, se beau cafele și nu 
avem nici măcar un scaun pe 
care să așteptăm.

...Sperăm că tovarășii din 
conducerea uzinei nu mai au 
nevoie de alte amănunte pen
tru a se trage concluziile ne
cesare !

șeze, nu prea stic mare lucru 
despre nici una. Există aici 
însă un procedeu eficient. Noii 
angajați trec timp de o lună 
printr-o perioadă de testare, 
timp în care maiștrii și tehni
cienii discută cu fiecare dintre 
ei, îi observă cu atenție la di
verse locuri de munca, apoi 
decizia devine mult mai sigură : 
bun pentru lăcătuș, strungar, 
montator, galvanizator etc. Se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, tovarășul Florea 
Diaconescu, ne informează că 
secretarii organizațiilor U.T C 
din secții sînt cele dinții cu
noștințe ale proaspeților anga
jați, aceștia îi iau în primire, 
se ocupă in permanență de ei, 
îi ajută să depășească greutăți
le începutului, să se familiari
zeze cu munca, cu colectivul.

Masive răspunsuri a primit și 
Uzina „Vulcan". In săptămîna 
care a trecut de la lansarea 
chemării, secțiile sale s-au com
pletat cu peste 70 de tineri. 
Iată cîteva succinte portrete i

Nicolae Stoica, Ion Rada și 
Florică Bina — la... trei zile 
după angajare (Uzina Vul

can")
Foto: O. PLEC AN

Constantin Popescu- A recep
ționai chemarea, tocmai din ju
dețul Olt. Vrea să devină tur
nător. Anton Iancu a venit din 
comuna Axintele, județul Ilfov. 
Peste 8 luni, va fi lăcătuș ca
lificat. Elena Țone, Ileana Cun- 
cea și Constanța Burtin au 
venit împreună. Toate trei, con- 
sătene. sînt din .iudețul Tele
orman. Pasiunile lor profesio
nale sînt însă diferite. Elena 
dorește să - îmbrățișeze meseria 
de strungar, Constanța și Ileana 
sînt atrase de aparatul de su
dură. Uzina le oferă condiții 
pentru toate meseriile. Gheor-

R. LAL
(Continuare în pag. a lll-a)

ELE AU SPUS „NU" PREFERIND 0 TRISTĂ Șl REPUDIATĂ „FUNCȚIE'7;

Parazitele cartierului
La prima vedere, Maria 

Sturzu și Petruța Apostol, lasă 
impresia că cea mai mare do
rință a lor ar fi să primească 
o repartiție. Oriunde și la ori
ce. Li se dau, firește, ca de fie
care dată cînd au fost invitate 
la Oficiu. Le primesc cu pre
făcută bucurie, pleacă satisfă
cute și... își văd mai departe 
de-ale lor.

O inițiativă interesantă: în 
cadrul sectorului 8 al Capitalei 
a fost organizată o întâlnire cu

(Continuare în pag. a lll-a)

C Apropiindu-se de decizie, în timpi foarte scurți, știința 
C contemporană face un salt comparabil cu tot ce a acumulat 
r și înălțat în secole de-a rindul. Ea nu mai dăinuie în rîndu- 
r ială de tratat pentru posteritate, ci tinde să-și însușească 
r prezentul prin prelucrare. Se creează tot mai evident pentru
< acum, chiar și în cazul mutațiilor sale prospective, în care
I viitorul nu ne mai apare doar ca imagine ce extrapolează

deziderate, ci ca set de „vijtori posibili", ca anticipare a
S uPor [u*e devenire ce-și află substanța în structura și 
( dinamica unui actual cunoscut tot mai mult, tot mai pro-

fund. Ea oferă suprastructurilor decizionale evantaîuri de
soluții — posibilități, indicind cu un spor de certitudine mar-

\ cant și eventualele priorități de alegere.
1 ( Din toată această mișcare, ființa umană se delimitează
< tot mai evident ca realitate eficientă. își recîștigă tributul 

plătit cîndva pentru credința în adevărul imuabil și absolut
< și dobîndește, treptat-treptat, procente de beneficiu con- 

semnabile
\ chibzuind 
C știința că 
U ansamblul 
ț mai mult

un anume spor de certitudine pe care îl are provine din 
aceea că gîndește ipotetic și acționează experimental. 
Implicînd îndoiala prin definiție, ipoteza este singura cale 
aptă să conducă la depășirea reală a îndoielii. Verificarea 
experimentală dezbară de scepticism și ezitare, atacă mor
tal credința și nutrește încrederea 
împlinit are ca derivat logic decizia 
practic fără temă de distorsionate 
guitate.

îmi pare, de aceea, cu atît mai 
în unele planuri ale unor cercetări 
locului intenția de finalitate practică : acela al neglijării 
sau chiar expedierii momentului ipotetic al demersului in
vestigator. Știu, a verifica un complex de ipoteze de lucru 1 
este o treabă grea, chiar foarte grea. Se cere, adesea, trudă 1 
în tîrîș printre conglomeratele empirice. Dar oare, cînd am 1 
decis a face știință nu ne-am gîndit că vom avea de fap- 1 
tuit și anume sacrificii ? O cercetare fără ipoteze solid 1 
justificate, temeinic gîndite este ca un drum rătăcitor : nu 1 
știi bine dincotro vine și încotro se îndreaptă.

Eclipsa de ipoteze are, în spatele ei, și o explicație epi- ' 
demică. S-a răspîndit cu virulență, în reprezentările unora, 1 
ideea deformată după care o ipoteză infirmată la verificare ’

(Continuare în pag. a V-a) <

pe o curbă suitoare. își raționalizează eforturile, 
pe îndelete la răspîntia alternativelor, avînd con- 
deține frînele angajării pe traiectorii optimale. în 
raporturilor sale cu mediul, omul gîndește azi 

ca oricînd și, oricît ar părea de paradoxal,

în sine. Experimentul 
întemeiată, traductibilă 
sau eșuare în ambi-

stianiu un fapt 
ce-și afirma din

întilnit 
capul

I
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Scriitor editor
o răspundere comună

prima un ilustru scriitor, ..apa
să inima și strivesc spiritul*. 
Natural ar fi ca o asemenea o- 
perație să fie înfăptuită chiar de 
creator. Din punctul meu de ve
dere nu există doar anume au
tori de maculatură și anume 
sectoare de literatură apte pen

tru producția de maculatură. In
capacitatea de a exprima ceva 
consistent se intilnește și în o- 
perele unor scriitori ceva mai 
cunoscuți ca să nu mai vorbim 
de faptul că celebritatea unora 
se datorește tocmai producerii 
de surogate în serie. Critica, a-

tunci cînd e onestă, mai reușeș
te să refacă un tablou corect al 
importanței. Dar desființînd, u- 
neori îndreptățit, ea reușește și 
să stîrnească o inerentă goana 
după senzațional și astfel asis
tăm La paradoxul că volume fă
cut? ferfeniță In multe cronici 
se vînd ca și altădată comics-u- 
rile. Oare noi cei care avem a- 
ceastă gingașă îndeletnicire, nu 
putem fi. alături de cei care ad
ministrativ se ocupă de prolife
rarea ei — mai exigenți, mai lu
cizi? Răspunsul nu ar putea fi 
decit încrezător. In fond, selec
ția datelor în literatură, ca și în 
știință, o fac tot creatorii.

GKIGOKE ARBORE

100 DE ANI DE LA CREAREA ASOCIAȚIEI GE
NERALE A TUTUROR LUCRATORILOR DIN RO

MANIA (1872)

PROLEIARIAIIIL ROMAN
INTRĂ ÎN ISTORIE

Cînd vorbim despre macula
tură nu trebuie să pornim de
sigur de la ideea că toți scrii
torii trebuie să fie mari. Difi
cultatea și măreția artei se im
pun și p:*in faptul că mu ți 
încearcă dar puțini reușesc. In 
legătură cu izbînda artistică se 
vorbește adesea de lucruri mis- 
ter'oase. Inv'ocînd. de pildă, ta
lentul scăpăm cînd vorbim des
pre literatură, artă în genere, 
de unele explicații. Talentul, 
desigur, nu se poate măsura. Se 
poate măsura în Schimb ceea 
ce ține de artă, de voința, cin
stea și crezul artistului. Și mi 
se pare că din acest punct de 
vedere trebuie să vorbim des
pre maculatură, ca rezultat al 
maculaturii din suflet. S-a vor
bit adesea de edituri, reviste, 
o serie de foruri care ar pu
tea și ar trebui să o stăvilească. 
Ele au un mare rol. Tn același 
timp autorii au ei înșiși o răs
pundere la fel de mare. Pentru 
cei care dau girul aparițiilor

stăvilirea imposturii este uneori 
dificilă deoarece maculatura 
în prezent îmbracă și haine greu 
detectabile, „specializîndu-se* 
pr.in ceea ce nivelul unei lite
raturi îi poate pune la îr.de- 
mînă, simbolistica, de pildă, 
în poezie. metafora abstract* 
în proză, care scutește proza
torul de eroi, personaje cu o 
identitate anume. De aceea se 
pune foarte serios problema ca
lificării editorului, a redacto
rului de editură. Cred că tre
buie avute în vedere o serie de 
lucruri, printre care libertățile 
asumate de arta contemporană, 
de fapt „false*4 deoarece ele 
implică rigori mult mai mari 
în raport cu alte feluri de a se 
scrie, dar înțelese ca atare de 
o serie întreagă de autori. Căci, 
în fond, nu numai de cărți 
proaste avem a ne păzi, acestea 
sînt ușor detectabile și pot fi 
stopate, ci și de acelea care vînd 
în ambalaj strălucitor, nimicul. 
Cărți Kpsite de credință,

subștanță și curaj. Acestea con
țin fa ele impostura sufletească 
a unor autori pe care un cri
tic, Ii denumea plastic, „Tartu- 
ffe ai sublimului*. în compara
ție cu aceștia, un autor slab se 
descoperi imediat prin calita
tea lucrului său, afifadu-se In 
fața unei alternative clare. De 
aceea, poate. In riadul autori
lor slabi nu o dată s-au înre
gistrat ryveniri spectaculoase. 
De a 
patib 
r abili

poate.

; art 
afișa

siderate, 
rabile. în

Soluția: EDITORUL
RESPONSABIL

constituirea Asociației, , proce
sul de unire a proletariatului a 
intrat pe uri drum nou. Era 
drumul afirmării P® arena is
toriei a clasei muncitoare, forța 
cea mai înaintată a societății, 
purtătoarea consecventă a idea
lurilor de progres, de eliberare 
socială 'și ..națională a ponorului 
român. Crearea Asociației ge
nerale a tuturor lucrătorilor, 
din România evidenția, în ace
lași timp, una dintre caracte
risticile definitorii ale proleta
riatului român, .și, anume că, la 
un stadiu relativ-, timpuriu de 
dezvoltare, a reușit să-și for
meze organizații proprii.

Răspîndirea marxismului în 
România, crearea cercurilor so
cialiste, procesul trecerii miș
cării socialiste pe pozițiile so
cialismului științific, iar apoi 
înființarea cercurilor muncito
rești au exercitat o înrîurire 
nemijlocită asupra întăririi a- 
sociațiilor profesionale munci
torești. Faptul că socialiștii au 
jucat un anume rol în înfiin
țarea organizațiilor profesiona
le muncitorești este foarte sem
nificativ, • constituind o trăsă
tură caracteristică a dezvoltării 
mișcării muncitorești din Româ
nia.

Crearea, în 1893, a primului 
partid muncitoresc al proleta
riatului din România, corespun* 
de cu rapida dezvoltare a miș
cării ' ’ ’ ’
ple 
rare 
Iuție _ ,___
faptul că în România a exi 
o largă mișcare de organizare 
profesionala, care, la nivelul 
dat, a însemnat un teren de 
pregătire a muncitorilor in do
meniul luptelor de clasă, cee* 
ce s-a repercutat în puternica 
lor pregătire oentFU organiza
rea politfeă sî pentru aborda» 
rea organizată a luptei cu ca* 
raeter revoluționar.

La 1/13 octombrie 1872, în 
fața unui numeros auditoriu, 
reunit în marea sală a Ateneu
lui din București, muncitorul 
N. D. Rădulescu, referi-ndu-șe 
la acțiunea desfășurată de că
tre proletariat în direcția con
stituirii unei organizații profe
sionale cuprinzătoare, își în-, 
cheia astfel cuvîntul » -„Nu ui-’ 
tați însă că sîntem în una din 
zilele cele mai plăcute* pe eare 
noi lucrătorii n-am întîlnit-o în 
viața noastră, nu uitați că este 
ziua aceea ce nu ni se poatș 
șterge din memorie niciodată, 
zfua cînd pentru prima oară 
lucrătorii-de toate profesiunile 
îsi întind mîna de înfrățire și 
egalitate în scop salutar, ziua 
cînd trebuie să salutăm cu cea 
mai mare fericire unirea tutu
ror lucrătorilor".

Aceste ginduri înălțătoare, 
; care aveau să dăinuie, ca o 

-.•mare, peste decenii, erau a- 
firmate cu prilejul adunării 

-.re consfințea întemeierea, la 
Asociației generale 

a tuturor lucrătorilor din 
România.

ațiile acestui eveni
ment sin: multiple. El marchpa- 

yn moment de evidentă în- 
semnătate In cadrul procesului 
general de organizare profesio
nală pe scară națională a cla
sei noastre muncitoare, proces 

■ care a ea să cunoască o evolu
ție șj o extindere rapide. cu 
revonanțe adinei In dezvoltarea 
ultericară a mișcării muncitor 
reatj organinte. Fiind primul 
act d»n ;storia mișcării munci
torești d* organizare a forțe
lor nrMețariat'jlui la n;velul 
întregii țări, potrivit stadiului 
d- dezvoltare tn eare acesta se 
efla — expresie a îaseri con» 
dițiilo? sociale a r.o<i rla^e în 
devenire, a r?“tiri față de st- 
♦uația sa materială —. Asocia
ția generală a tuturor lucrăto
rilor din România a rforezen- 
tat un nas înainte oe calea ma- 
nifr«târii oroleta rialul ui ca o 
clasă de sire stătătoare. Prin

Maculaiorul nu trebuie învelit 
eu hîrtie albastră. La nevoie e 
mototolit in colțuri de buzu
nare. de aceea foile lui stat 
răsucite și atlrnă. Pe maculator 

icira și cu orice, pe
tele nu se vid. carieaturue 
proaste se-nmulțesc. Din el te. 
rupe dup* poftă fără nici o pa
gubă. Iar ctad e de seri* ceva 
pe el, se sene repede și aiurea. 
Treceți pe cura» se zice la 
scoală, iar eei ce știu ce va sâ-e- 

a, ascultă. Numai re
lata fesă ei deși ^t’t 
fa școală, marulato- 

a căpătat de la o 'Terne 
Ir. librărie. Oopertat tru

se dă drept carte. Fer.ome- 
ce ține de Upsa de taieat 

a >_3uia și altuia eit și de nea
tenția (T) editorilor au are o 
virsti ar.jme. Stei naaculatca- 
re cu plete te vfnt, da? si 
dimr-ace’.ra de nult tecânmți- 
t«. A nu avea harul scrisului e 
la tedemlna oricui si atfta tnrp 
rit nu pretinzi nimic, te pri
vește. Cind insă vrei sâ-ti trans
formi lipsa de talent In renu
me, pe eheltuialâ publieă, nu 
te mai privește numai pe tfee. 
A te inventa scriitor cu preț de 
carte este, cred eu, un ari pro
fund antisociaL Pentru că din 
ateaștă miștificare ies săg-ij:- 
te chiar si pădurile țării (pen
tru fiecare pseudocarte se mai 
micșorează puțin verdele de pe 
hartă).
unde!) oamenii în munte, 
tipografie, fa edituri șkn l

ie or

NICOLAE

iu de o- se

ă

taloi

râie fantoi

0 CHESTIUNE DE OPȚIUNE MORALA 
SI DE DEMNITATE A SCRIITORULUI >

în' peisajul cam monoton care 
face de la un timp încoace far
mecul aparte al vieții noastre 
literare — deși se mai crede și 
se mai spune prin săptămînale 
a căror singură și mare datorie 
paFe să fi rămas d-oar apari
ția stereotipă în ziua chibzuit 
aleasă, că ne aflăm în acea e- 
fervescență ce-a dat atîta bătaie 
de cap comentatorilor recunos- 
cuți dar și amatorilor simpli de 
delicii literare, iată că Scîn- 
teia tineretului propune — (în- 
tr-o pagină de recenzii așezată 
sub violența cuvintelor „Macu
latura literară**) dincolo de căr
țile aduse pe drept sau pe ne
drept în discuție, o privire mai 
atentă și mai îngrijorată asu
pra stării actuale a»-prozei. în
trebarea care poate fi rostită 
firesc în urma acestui sincer 
— n-am de ce sâ cred altfel — 
îndemn la luciditate (fiindcă nu 
este vorba, desigur, de a se 
desființa scriitori și nici de a 
blama activitatea unor edituri), 
este dacă, în adevăr, ne găsim 
fără să fi băgat de seamă pînă 
acum, în fața unei avalanșe de 
maculatură literară.

Destul 
însă că 
tăcerea 
ferma 
într-un 
d-’ntre 
Grav, 
veleitarismul 
sau altuia eare n-a găsit

de ușor de presupus, 
îngăduința critică sau 
mofturoasă pot trans- 
accidentele 
fenomen cu consecințe 
cele maî

editoriale

_ neplăcute, 
la urma urmei, n-ar fi 

literar al unuia

FIA DATELOR

preajmă o altă profesiune, grav 
este modul in care produsul 
scris al unor asemenea autori 
denaturează și degradează i- 
deea de literatură, uniformize- 
ză gustul și-așa destul de pre
car al multora dintre cei ce 
descoperă întîmplător cartea, și 
dă cel mulț satisfacții estetieo- 
erotice cititorilor furibunzi de 
benzi desenate și de reviste i- 
lustrate. Marele pericol nu 
este, deci, nașterea sau hrăni- 
rea unui gust artistic rezemat 
pe instincte și superficialități 
emotive, ci îndepărtarea siste
matică și evident condamnabilă 
de acea menire de seamă a a- 
devăratei literaturi, care este și 
trebuie să fie socialul, a unor 
largi categorii de cititori. Las 
deoparte că avem și o frumoa
să tradiție in această privință, 
mare parte din literatura dintre 
cele două războaie (ca^-e mai 
circulă și azi in ediții dărîmate 
sau în recente apariții în co
lecții de un îndoielnic comer- 
cialism) a fost de un cras eva
zionism si de o stupidă condi- 
diție intelectuală — maculatură 
literară de cea mai pură ex
tracție. Ceea ce s-ar cuveni să 
intrige este uitătura mioaoă si 
placidă* a acestei producții li
terare întreținuta pe ascuns cu 
tristețea de un sucn-em ridicul 
oâ se poate întîmpla să trecem 
și pe-aici pentru a ajunge a- 
colo unde gîndim. Sau că nu
mărul acestor cărți n-a luat

Sau ci. faproporții alarmante, 
sflrșit, printr-o mai fermă selec-r 
tie. se poate evita proliferarea. 
Ceea ce este adevărat. Dar lu
crurile țin. cred, și abia la a- 
cest nivel discuția capătă rea
lism și are șanse să ducă un
deva. mai mult de înțelegerea 
locului și rostului ce 5 se re- 
lervă și pe care și-l rezervă 
scriitorul, prin opera sa. într-o 
structură socială Cred cu incă- 
pățînare câ un scriitor care-și 
respectă profesiunea și care-și 
respectă cititorii, atîția ciți are 
și cîți nădăjduiește sâ aibă, nu 
are dreptul moral sâ întoarcă 
spatele realității în care -tră
iește. așa cum este această re
alitate. șj nu altfel, nici mai 
bună si nici mai rea. O carte 
nereușită scrisă cu fața la lu
mea noastră, cu sinceritatea a- 
dincâ a celui care vrea să înțe
leagă si ține cu tot dinadinsul 
să-i ajut? și pe alții sâ înțe
leagă ceea ce trăim și rum 
trăim, nu va cobori niciodată 
în oleava maculaturiL Va fi o 
carte-nereușită. Sau o carte pur 
și simolw proastă. Sau o carte 
a unui om fără ric de talent. 
Maculatura, rem. f. j vrem, e 
timpul să înțelegem și sâ ne 
îngrijorăm. <e adj-A din căr
țile nereușite scrise In buduoa- 
rele indiferenței sociale. Macu-

CONSTANTIN STOICII!

unc esc (și cira» fi 
fa

rit Ce să mai spunem de cel

tac \-r*;itoriL iar 
aa sau îngerul — autorul — 
e rfnd chipuri înfricoșătoare 

angelice. Alteori citești 
pagini in care gu
mase? gravității, a 

ii. a cumințeniei te 
► ftgta-un lanț de dis- 
â bărbații n^artă par.-, 
i ceea te se vede- pe 
se nunMțte soare, iar 
IwbA și că în general 

? sa respirftm. Ce vor, 
? Doamne, oare nici 
•re curajul să renunța 
ai oetreee timpul liber 
lo-si siața? Oar« e 
: de ușor să treci drep* 
r numai pentru că o 
rea să-si fără planul,

iar scriitorii nu proa tin seama 
de asta ? Ce o soluție inven
ția de scriitori pe care nu-i știe 
nimenL dar core eu o tenaci
tate. admirabilă altfel, adună 
mjvintel» cu kilogramul ne o- 
ceanele de Mrtit ? Bineînțeles 
că nu. Poluția ar fi editorul 
din. vocație, cu priceperea de a 
!nd-uma cu r^spn-ssahifitatog de 
a decerne. abia atunci ma- 
cula:oarele_

IULIAN NEACȘU

noarrtea 
ar fi bi 
te-r.treb
!n 
DC

ari

profesionale de la «im- 
organizații de aiuto-j 

la sindicale. Această evn< 
generală îsi are temei în» 

’ ‘ “ i«to|

Dr. VA3ILE PETBIȘOR

o problemă teoreti
că aparent profundă yi con
fuză. care derutează pe mulți 
locuitori ai vremelnicului Pd- 
mint. Este vorba » c« ti nu 
mai lungim povestea — des
pre Destin. Ce e Destinul, 
de unde ri se trage Fatali
tatea. de unde ce mm. unde 
ne îndreptăm, ce e întimp'a- 
rea, ce e Norocul iată o 
serie de întrebări pe cere 
nici naiba nu le poate învin
ge. I r singur lucru erie H«- 
pede că nu eu rint omul 
care coi lămuri aceste lucruri 
ce chinwe inteligența filozo
filor încă din antichitate

Dar n-are rost sd lunge» 
speculații, trec brusc h un 
exemplu care mi-a căzut re
cent îr mină, adică la po
vestea copilului durerii, omul 
din care destinul a dorit să 
focă o zguduitoa-e pildă.

— Domnule — îmi zice el 
copilul durerii — eu am să-ți 
expun faptele, iar dumneata 
le judeci și tragi o conclu
zie. Încă de mie copil mi-cm 
dat seama că Destinul lu
crează împotriva mea pe față, 
coalizîndu-se cu lntîmplarea. 
în timp ce alți copii aveau 
părinți care îi adorau și le 
făceau toate capriciile, eu am 
avut parte de cei mai seceri 
părinți, care îmi stricau bu
curiile copilăriei, obligîn- 
du-mă să ascult sfaturile lor 
folositoare și să mă comport 
ca un copil exemplar. Toți 
copiii aveau voie să greșeas
că, să facă tot felul de ne
bunii, să spargă ferestre

Iul perie m:n£. Eram sancțio
nat. M-am decis să renunț la 
meseria de funcționar și să in
tru îr cadrul comerțului de 
stat, ca să-mi fac și eu o si
tuație materială. După O muncă 
asiduă, plec eu pe litoral, 
ca să mâ deriind. Mă intil- 
nese cu cipco prieteni îi or- 
yrnzrcr: o distracție w«cinc- 
aafă, 'adică tm pakereș, unul 
iuc, ca să ne umplem tim-

*ă iau totul de la început 
M-am căsătorit cu o tova
rășă de viață foarte serioa
să și muncitoare, tot 
cadrul comerțului de 
Eu mi-am ales o nouă 
serie, mai modestă, dar 
mari răspunderi. M-am făcut 
ospătar, deși studiile mele 
îmi permiteau să aspir la ceva 
mai mult. Ei bine, chiar din 
prime zi de activitate om e-

din 
stat, 
me- 
fără

durerii FOILETON .
de ION BÂIEȘU

ei «ea chiar de la Miliția e- 
conomici. Din nou proces ri 
alte necazuri. Culmea : In <- 
ceeași ti este pusă in difi
cultate p soția mea cu oca
zia unui control cin e*i 
responsabila tutui «us buret 
de carrier. Ferchczrrie acasă, 
alt ghinion : m w găsește un 
kil de iiprterw de aur e«cun- 
se într^n ciorap de damă, 
împreună cu o entgmri' wiî 
de bani. De ce zic ghinion F 
Pentru că tocmai cu o zi în- 
ainte îmi venise ideea să duc 
respectivul obiect la cineva 
în provincie, care să-l as
cundă. 'Acum și eu, și tova
rășa meg de viață avem mari 
greutăți; cu justiția. Șpune și 
dumneata dacă mai pot eu 
să înțeleg ceva din destinul 
ăsta, din grămada«asta de^tn- 
timplări nenorocite care cad 
pe capul meu. De ce tocmai 
pe capul meu ? Pentru că 
așa sint eu sortit. De ce țt-am 
spus toate astea ?

— Exact asta 
întreb.

— Pentru că i 
dacă dumneata c 
rios destinul meu, cu toate 
întîmplările și ghinioanele 
lui, ai putea să scrii o lucrare 
de mare interes științific, care 
să fie de folos și altora și să 
dezlege acest mister al Desti
nului și Întâmplării. Ce iese 
din asta, împărțim pe din- 
două. Te apuci de lucru ?

cut ghinion, lntîmplarea a 
făcut ca irutara ^prze^dentă _ 
să tntirziiZZ earn Piuit la 
un chef, eram foarte obo
sit, îmi cam tremurau mîi- 
nile ft ce crezi ? Scap un 
platou cu chifteluțe fier
binți ' peste o consuma
toare de peste hotare, de a 
trebuit să plătesc o toaletă 
de damă, plus costumele a 
încă trei consumatori vecini, 
pe care îi opărisem cu sos. 
Colac peste pupăză: peste o 
săptămînă, am trei clienți 
mai barosani la o masă, în
cerc să-mi scot și eu pîrleala 
de la ei, le dublez nota, tipii 
își clau seama, fac scandal — 
pînă aici nimic anormal. Ghi
nionul e altul: unul. dintre

severitate, eu cm fost piezi 
Am mai pățit șs ahele, em 
ispășit pedepse. De oro-, 
m-am dus intr-o uerâ la un 
bar de noapte cu mpa prie
teni, ocazie cu care s-a 
cins un scandal monstru. Am 
dat pumni 0 am pnmzt pum
ni, nu asia contează, la Mi
liție ceilalți eu /ost iertași, 
eu nu, pentru că eram reci
divist. Adică s-a întimplat ca 
ofițerul m fața căruia mă a- 
flam să mă recunoască : 
„dumneata, zice, ai nun fost 
pe la noi acum două săptă- 
mîni, tot pentru un scandal, 
iți recunosc cicatricea de pe 
obraz. Am fost pedepsit, 
nu contează, m-am reabilitat 
și mi-am luai sercicL Bineîn
țeles, ghinioanele mă urmă
reau și aici. Tocmai cind gre
șeam o lucrare, venea contro-

pul cu ceta. Ghinionul era 
d'/pă mine. ne prinde Mili
ție. Adică intri 'peste noi 
exact cind făcusem un care 
de ați, certnd trei bucăți, ii 
curățasem pe toți de bani, 
deși respectivii făceau scan
dal că i-am trișat. Mi s-au 
confiscat toți banii ți am fost 
luat la întrebări de unde am 
atitea venituri cu care bur
dușisem două portofele, mi 
se face imediat un inventar 
la magazin și se găsesc dife
rite plusuri și minusuri, așa 
cum se pot găsi oriunde, 
chiar și într-o casă particu
lară. Le-am explicat că sini 
tinăr, că n-am experiență, că 
n-o să se mai întîmple, să 
mă ierte, ei nimic, m-au dat 
pe mina justiției. Ies peste un 
anumit timp din pușcărie 

încerc să-mi refac viața,

eu cred că 
ai studia se-

wțam să

ROMANIA

oinarcală

O producție a studiourilor franceze

cu Bourvil și Louis de Funes.

Scenariul și regia : Gerard Oury.

regio
LUCIAN BRATU

imaginea '
NICOLAE GIRARDI

scenariul:
PETRU POPESCU

Producție a studioului LENFILM după romanul lui Konstantin 
Sedih

munța
DAN ȘTEFANICA 

decoruri - costume:
NICQLAE DRÂGAN

sunetul
TIBERIU BORCOMAN

Regia : Viktor Tregubovici

Cu : A. Trusov, P. Selohonov, V. Kuznețova, S. Golovina, V. So' 
lomin, V. Sușkin

Studioului cinematografic București 
lescu, Carmen Galin, Ioana Ciomîrtan, Oc-

aspect informațional 
literatura se află de cîte- 
va decenii în aceeași situație 
cu știința : inflația galopantă, 
ritmul îndîrjit de creștere au 
devenit un fenomen vizibil la 
scară generalizată. Dacă in ca
zul științej subprodusul este e- 
roarea și confuzia, în cazul ar
tei el este lipsit de atributele 
fundamentale : valoarea esteti
că și etică, prin ultima trăsătu
ră înțclegînd, la modul cel mai 
complex cu putința, forța ei de 
penetrație și utilitate socia ă. 
Dacă recunoaștem stiinț -i ro.ul 
de ordonator al existenței uma
ne, în perspectiva necesităților 
imediate și de perspectivă a!e a- 
cesteia, trebuie să recunoaștem

implicit rolul artei și al litera
turii ca factor catalizator al u- 
nei noi concepții etice, prezente 
și de perspectivă asupra lumii. 
Mai ales noi, cei care trăim în
tr-o societate socialistă, nu pu
tem ignora un astfel de adevăr. 
Dacă necesitățile cărora se con
formează știința anulează prac
tic și elimină balastul inutil, vi
dul ideatic și inconsistența unor 
„adevăruri** revendicate și nu 
dovedite ferm, arta și literatu
ra, conform necesităților ce 
le-au generat, elimină și ele 
subprodusul, improvizația. Căci 
ele deturnează gustul, abat efor
tul îndreptat către cunoașterea 
corectă și nefalsificată a lumii, 
pe o cale lăturalnică, deformea-

ză ideea de frumos, noțiunile de 
bine și adevăr, noțiuni care nu 
au doar o valoare literară ci și 
rol orientativ în stabilirea unui 
anume tip, evoluat, de rapor
turi între oameni și conștiințe.

Un proces făcut maculaturii 
este de fapt, socot, o reexami
nare a utilității produsului spi
ritual pe care îl numim artă. De
sigur, nici o literatură nu a pn> 
dus numai opere geniale, nici 
măcar numai opere bune. Pre- 
tufindeni și oricind există loc 
pentru improvizație, pentru mi
marea originalității, pentru lip
să de talent și confuzie etică. O 
elementară obligație ne silește 
să nu acceptăm asemenea pseu- 
docreații care, cum plastic se ex-

O producție a
Cu : Ileana Stana ionassu, \.urmcn voim, i^unu 

tevian Cotescu, Doina Stânescu, Iulian Vișa, Aurtl Giuru- 
mia, Laurențiu Gîlmeanu, Constantin Lungeanu.

Spectacolele de gala au loc luni 2 octombrie la cinematogra
fele FLAMURA (ora 18) și PATRIA (ora 20). In completare ; 
scurt metrajul „VICTOR ILIU" (regia Nicolae Cobsl).

M PREZINTĂ

Producție a studiourilor poloneze
Scenariul î Aleksander Scibor-Rylski, dupâ Stanislaw Sfru.mph* 

Wojtkiewici.
Regia : Zbigniew Kuzminski > imaginea : Wieslaw Kutowicz ; 

muzica : Andrzej Korzynski.
Cu : Karol Strasburger, Monika Scîuba, Barbara Rargielowaka, 
Alexsander Iwaniec, Jozef Para, Kiril Janew, Stojczo Mazgalov.
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Tinerii pe frontul recoltei Formarea 
convingerilor

REDĂ

SCRISOARE 

’ CĂTRE

COMITETELE JUDEȚENE U.T. C. ÎȘI PREZINTĂ
CELE MAI VALOROASE INIȚIATIVE

„IMPRESIONAT!
DE SERIOZI

TATEA CU CARE 
AU MUNCIT

Categoric, campania agricolă de 
toamnă este înscrisă cu majuscule 
pe agenda de lucru a Comitetelor 
județene ale U.T.C., a organizații
lor comunale și din unități, a tutu
ror tinerilor. Se știe, în sprijinul lu
crătorilor de pe ogoare au venit

elevii și studenții, iar la sfîrșit de 
săptămînă, la recoltări participă și 
salariații. Această participare con
stituie un tablou comun oricărei lo
calități a țării. De data aceasta am 
pornit în căutarea inițiativei repre
zentative.

comuniste

ACEȘTI TINERI 
UTECIȘTI"

Nu intenționam să 
scriem vreodată la 
zicț- și, mai ales, a- 
cujn, în plină campa
nie de recoltare, cînd 
fiecare ceas bun de 
lucru valorează mii 
de lei. Dar faptele 
petrecute ne îndeam
nă s-o facem. în va
ra aceasta, 200 elevi 
ai Liceului Pedagogic 
Craiova au efectuat 
munca patriotică la 
fermele noastre, Rac 
și Marioara, sub con
ducerea tov. profe
sori Nica Traian, No
vac Virginia, Olaru 
Elisabeta și Stănescu 
Violeta. Acum,' după 
începutul anului șco
lar, elevii aceluiași 
liceu, zilnic cîte 450, 
însoțiți de tov. profe
sori, continuă să ne 
ajute să recoltăm bo
găția de roade a a- 
cestei toamne. Tot 
personalul fermelor 
este impresionat de 
seriozitatea și corec
titudinea cu care au 
muncit acești tineri 
uteciști, de calitatea 
muncii prestate.

De admirat sînt, 
xr^tiem, și relațiile 
aintre elevi și profe
sorii însoțitori — 
calde, prietenești, 
sincere. Profesorii nu 
se izolează, sînt me
reu printre elevi, îi 
stimulează, discută, 
glumesc.

în numele condu
cerii I.A.S. Breasla 
felicităm elevii aces
tei școli, pe profeso
rii lor și îi rugăm ca, 
și în anii viitori, să 
rămînă colaboratorii 
și prietenii noștri !

Ing. ION RADVCANV

A

alba iulia: In fiecare zi, după program,

tinerii din industrie merg la recoltat
Strugurii, legumele și carto

fii polarizează acum activita
tea tuturor lucrătorilor din a- 
gricultura județului. Dar pen
tru că ploile practic au făcut 
imposibilă activitatea mașini
lor, întreaga recoltă se cere 
strînsă în mod manual. E nevo
ie, deci, de multă forță de 
muncă. Pentru a face față a- 
cestei aglomerări, comitetul 
județean al U.T.C. și-a propus,

și a reușit, să mobilizeze ti
nerii din industrie, să participe 
zilnic, după orele de program, 
la strînsul recoltei de pe tere
nurile unităților agricole din 
apropiere. La Valea Lungă, de 
pildă, zilnic lucrează 40—50 de 
muncitori de la Combinatul de 
industrializarea lemnului din 
Blaj : cooperatorii din Sibot 
sînt ajutați de către metalur- 
giștii din Cugir ; pe ogoarele

Sîncelului muncesc cu foarte 
bune rezultate salariații Coo
perativei meșteșugărești „în
frățirea" ; la Teiuș, tinerii de 
Ia Complexul C.P.R. și-au asu
mat răspunderea recoltării le
gumelor de pe toată suprafața 
cultivată de către cooperativă.

La nivelul județului, peste 
4 000 de tineri din industrie 
participă cotidian, după orele 
de program Ia strînsul recoltei.

mehedinți: 60 de brigăzi

uteciste de muncă
Viile de la Corcova, Halînga 

și Dealul Viilor au fost puter
nic afectate din cauza ploilor. 
In pericol de depreciere se a- 

'■flâu și fructele din bazinul Ilo- 
vățului, Șiseștilor și' Crăguieș- 
lilor. Tn acest sens comitetul 
județean al U.T.C. și-a propus 
să intervină. Prin activiștii săi 
s-a adresat tinerilor din satele 
învecinate. Și de * săptămînă

60 de brigăzi uteciste. de muncă 
formate din tineri cooperatori 
și mecanizatori lucrează la re
coltatul strugurilor și fructe
lor. Cei aproape o mie de ti
neri au asigurat dublarea rit
mului la recoltări în compaPă- 
ție cu perioada precedentă. 
Inițiativa va fi extinsă și în 
perimetrul podgoriilor de la 
Orevița și Burila Mare.

galați: Activiștii răspund
concret de activitatea

unei organizații U.T.C.
Sprijinind comitetul în iniți

erea unor diverse acțiuni care 
să conducă la mobilizarea tu
turor tinerilor la muncă, zil
nic, că plouă sau nu, cel puțin

12 ore. De remarcat că activiș
tii înșiși, în frunte cu primul 
secretar, tovarășul Marin Sto- 
ian, lucrează direct la recoltat.

teleorman: în fiecare
unitate agricolă, tinerii
vor însiloza producția 
a cel puțin 20 de hectare

Concomitent cu participa
rea masivă la recoltatul po
rumbului, sfeclei de zahăr, le
gumelor, strugurilor și orezu
lui. Comitetul,, județean al 
U.T.C. și-a propus antrenarea 
tinerilor la acțiunea de însilo- 
zare a furajelor. Inițiativa — 
chemare, generalizată acum în 
întreg județul, prevede însilo- 
zarea de către tineri a produc

ției obținută de pe cel puțin 
20 de hectare porumb furajer. 
Se contribuie astfel la impul
sionarea ritmului însilozărilor, 
la eliminarea .pierderilor prici
nuite de eventualele brume 
timpurii. Pînă aseară, în cele 
154 de cooperative agricole ale 
județului tinerii însilozaseră 
peste 2 000 de tone furaje.

întreprinderile capitalei
VĂ OFERĂ ÎN ACEST CINCINAL

Raidul nostru pe ogoarele Brașovului

AJUTOARELE AII SOSII, DAU 
N-AII AVUI PE CINE SĂ AJUTE!

în fiecare dimineață din Gara 
Brașov pornesc spre Făgăraș 
Zărnesti și Rupea trei trenur ț 
speciale care lasă în diferite sta 
ții sute de elevi. Cei care călă
toresc cu trenul nu sînt decît. 
doar o mică parte a efectivului 
de 30 000 de elevi care sorilină 
in aceste zile acțiunea de re
coltare și transport a valorosu-’ 
lui produs

în ziua în care am întreprins 
raidul nostru, prima zi cu soare 
după un șir lung de ploi, cîm-, 
purile erau luate cu asalt, prin
tre participant cei mai nume
roși fiind tinerii veniți la mun
că patriotică. La Codlea, pe te
renurile cooperativei agricole și 
ale întreprinderii agricole de 
stat, sîntem martorii unei des
fășurări impresionante de forțe. 
1100 de elevi, de la Grupul șco
lar profesional de chimie, liceul 
teoretic, Grupul școlar profesio
nal de industrializare a lemnu
lui lucrează de dimineața pînă 
seara la recoltatul cartofilor. In 
trei zile bune de muncă reali
zările însumează peste 200 hec
tare. Poate că suprafața era șl 
mai mare dacă elevii aveau 
front de lucru suficient, mași-’ 
nile de dislocat existente nefă- 
cînd față rapidității cu care lu
crează mîinile tinere și harnice. 
Directorul I.A.S. Codlea, ingine
rul loan Oniga, ne mărturisea 
că elevii și tinerii orașului (care 
vin în tot cursul . săptămînii 
după program) reprezintă prin
cipala forță în bătălia cartofului 
și că ajutorul pe care îl dau este 
hotărîtor pentru soarta recolte»

Se pare însă că în județul 
Brașov nu :toate unitățile agri
cole se îngrijesc să folosească 
din plin aportul tinerilor. în a- 
ceeași zi cînd în localitățile sus
menționate asistăm la o mun
că neîntreruptă^ 500 de elevi ai 
Liceului economic din Brașov 
— sosiți încă de dimineață pe 
terenul cooperativei agricole din 
Feldioara — așteptau să li se 
dea de' lucru. Inginerul șef al u- 
nității trecuse pe acolo (la ora'

11) și plecase mai departe fără 
să ia nici o măsură. Abia pe la 
erele 13 sosește un tractor în
zestrat cu dislocator la care 
însă mecanizatorii se apucă cu 
sîrg să-1... repare. Nici celelalte 
două dislocatoare cu tracțiune 
animală nu trăseseră nici o 
brazdă. Evident, o asemenea si
tuație este inadmisibilă atît pen
tru modul în care se folosesc u- 
tilajele și ceasurile bune de lu-

• Inginerul șef le-a 
spus bună ziua, dar 
nimic despre ce au 
de făcut

• De ce sînt scumpi la 
vedere — pe cîmp 
— președinții coope
rativelor agricole 
din Feldioara, Teliu 
și Hărman

• La amiază au intrat 
în lan și mecanizato
rii și s-au apucat sa
și repare tractorul !

cru dar mai ales pentru postu
ra în care cei de aici au pus pe 
elevi (500 nu mai puțin) sosiți să 
le dea o mînă de ajutor. Un ta 
blou asemănător ni s-a oferit și 
la Teliu unde 260 de elevi bra-. 
șoveni au făcut. în zadar trei1 
km. pe jos pentru că n-au găsit 
pe nimeni în cîmp din partea, 
cooperativei care să le spună ce. 
au de făcut. Aceasta în ciuda 
faptului că unitatea, prin pre-’ 
ședințele ei, tovarășa Elena Far- 
caș, solicitase asemenea ajutoa
re. De asemenea, la C.A.P. 
Hărman am întâlnit o situație.cu 
totul necorespunzătoare în' ce 
privește folosirea forței’ meca
nice și a oamenilor. •

La C.A.P. din Săcele, de pil
dă, lucrau la recoltat și sortat* 
cartofi nu mai puțin de 1 980 de 
elevi de la licee, școala profe
sională „Electroprecizia", Școa
la profesională de construcții și 
cele 6 școli generale din locali
tate.

— Angajamentul elevilor este 
să recolteze cel puțin 450 de 
hectare din totalul de 865 culti
vate cu cartofi pe care le are 
cooperativa — ne spunea tova
rășul Vasile Ștefan, prim secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.C. Lor li se alătură la sfîr
șit de săptămînă și alte sute de 
muncitori și salariați din între
prinderi și instituții. Pînă acum 
s-au recoltat 250 de hectare, o 
suprafață însemnată dacă ținem 
cont de puținele ceasuri bune 
de muncă de care s-a benefi
ciat.

Impresionează pretutindeni en
tuziasmul cu care se lucrează și 
foarte meticuloasa organizarea 
muncii. După fiecare mașină de 
dislocat vin formațiile de elevi 
care string în coșuri cartofii și 
îi depozitează în grămezi mari. 
Dar în privința transportului a- 
cestei recolte bogate, cooperati- 
x a este pur și simplu depășită, 
folosirea mijloacelor de ’«care 
dispune nefiind întotdeauna ra
țională. Ar trebui, de aseme
nea, ca cei de la unități să se 
îngrijească mai mult de aprovi
zionarea cu saci pentru a per
mite realizarea unui ritm înalt 
și la sortare prin sporirea randa
mentului mașinii pe care elevii 
de la Școala profesională „E- 
lectroprecizia" au confecționat-o 
în timpul vacanței.

După cum spuneam și mai 
înainte, în județul Brașov nu 
s-a recoltat decît o mică par
te din suprafața cultivată cu 
cartofi. La nivel județean se a- 
preciază că peste o treime din 
această suprafață putea fi rea
lizată cu ajutorul tinerilor.’

OCTAVIAN MILEA

(Urmare din pag. I)

dieze și să aprofundeze o tematică complexă, 
un bogat material bibliografic, dreptul de op
țiune al tinerilor pentru una din modalitățile 
de pregătire politică — sînt asigurate condiții 
optime pentru realizarea unei strînse legături a 
pregătirii teoretice cu practica social-politică, 
fără de care nu se poate concepe un învăță- 
mînt formativ. Dar numai existența unor for
me adecvate nu este suficientă.

Important este, pînă la urmă, cum vor 
fi ele folosite, cum vor fi rezolvate pro
blemele de conținut, cum vor acționa în 
acest sens comitetele județene, munici- , 
pale, orășenești și cdmunale ale U.T.C., 
ce se va întreprinde concret în fiecare 
organizație pentru mobilizarea tinerilor, 
atît în ceea ce privește cuprinderea lor 
într-un ciclu sau într-un cerc, cît și acti
vizarea acestora în vederea unei parti
cipări efective la perfecționarea forme
lor organizatorice și a conținutului dez
baterilor.

Referitor la exigențele ce revin în această 
perioadă învățămîntului politico-ideologic men
ționăm utilitatea generalizării unor experiențe 
pozitive care s-au afirmat în numeroase orga^ 
nizații : invitarea unor militanți care în ilega
litate sau în anii de după 23 August 1944 au 
fost prezenți în miezul evenimentelor istorice ; 
organizarea unor dezbateri la care să participe 
activiști de partid și de stat, cadre din condu
cerea ‘ministerelor si instituțiilor centrale, spe
cialiști în domeniul științelor sociale, cadre 
didactice universitare, ziariști etc. Totodată 
subliniem că în unele organizații U.T.C. o în
țelegere simplistă a menirii învățămîntului po
litico-ideologic a dus la structuri rigide, la 
atitudini de formalism. Deși, așa cum arătam 
mai sus, există forme multiple de desfășurare 
a învățămîntului politico-ideologic, numeroase 
organizații U.T.C. interpretând simplist instruc
țiunile, au ’cuprins întreaga masă a tinerilor în 
cadrul unui singur ciclu. Ar mai fi de adăugat 
că mai multe cercuri și-au deschis cu întâr
ziere activitatea, iar în unele organizații U.T.C. 
a lăsat de dorit gradul de cuprindere a tine
rilor la învățămîntul politico-ideologic. De ne
numărate ori s-au purtat discuții generale, fără 
jaloane concrete ; numeroase teme au fost ex
puse ex-catedra, fără o cunoaștere a auditoriu
lui, a preocupărilor și pregătirii tinerilor din 
sală. Astfel de situații nu trebuie să se mai 
repete. Este de datoria tuturor organelor și 
organizațiilor U.T.C. să acționeze cu prompti
tudine pentru înlăturarea unor asemenea de
ficiențe, să asigure rezolvări corespunzătoare 
cerințelor și exigențelor impuse de buna orga
nizare a învățămîntului politico-ideologic.

Indiferent, dacă este cuprins într-o for
mă de inițiere, în unul din cele patru 
cicluri tematice sau într-un cerc de dez
batere ideologică, tînărul trebuie să gă
sească răspunsuri competente privind po
litica internă și externă a partidului nos
tru, fenomenele politice, economice, so
ciale cu care se confruntă în prezent o- 
menirea, teme de etică și psihologie, so
cială, de știință și cultură etc. O impor
tanță deosebită o are asigurarea unui cli
mat favorabil confruntării ideilor și 

j punctelor de vedere, corelării probleme
lor de politică generală cu aspectele con
crete ale activității cotidiene, ale rela
țiilor din colectivele de muncă sau de 
învățătură, din organizațiile U.T.C.

O premisă primordială a realizării scopurilor 
învățămîntului politico-ideologic U.T.C. este 
alegerea judicioasă a propagandiștilor. Organi
zațiile U.T.C. sînt datoare să-și impună criterii 
ferme în selecționarea acestora ; ei trebuie să 
cunoască bine viața tinerilor, problemele lor, 
să pssede o temeinică pregătire politică, filo
zofică. Nu este admisibilă repetarea unor stări 
de fapt de anul trecut, cînd în fața tinerilor 
(și cazurile nu au fost rare) au apărut propa
gandiști care nu aveau pregătirea necesară pen
tru a putea răspunde la întrebările adresate. 
Desigur, este recomandabil să se apeleze la 
membri de partid tineri, la activiști U.T.C., la 
cei mai buni uteciști — muncitori, țărani, inte
lectuali, studenți de la facultățile de științe 
sociale și elevi din clasele mari, cadre clidac- 
tice tinere ; dar indiferent cine sînt propagan
diștii, ei trebuie îndrumați și controlați perio
dic. Și tot periodic comitetele județene, muni
cipale și orășenești ale U.T.T. trebuie să asi
gure instruirea lor, să le ofere posibilitatea 
unor întâlniri cu activiști de partid și de stat, 
cu conducători ai procesului de producție, cu 
specialiști din domeniul științelor sociale, să 
organizeze acțiuni de informare politică.

Buna organizare a învățămîntului politico- 
ideologic U.T.C., transformarea lui într-un 
instrument tot mai eficient, de propagare a po
liticii și ideologiei partidului nostru, de mobi
lizare a întregului tineret la înfăptuirea ma
rilor obiective stabilite la .Congresul al X-lea 
al partidului și la Conferința-Națională este, 
pentru toate organele și organizațiile U.T.C., o 
sarcină pentru a cărei îndeplinire se cer efor
turi mari, gîndire creatoare, inițiativă, acțiune 
eficientă. /

120 000 LOCURI DE MUNCĂ
El AU RĂSPUNS CU ENTUZIASM

(Urmare din pag. I)

ghe Stoica, din tBucurești, Bule
vardul „1 Mai" laO, a terminat 
liceul în această vară. Și-a pe
trecut ultima' vacanță de elev, 
apoi a răspuns chelnării indus
triei. Visul lui : să devină strun
gar.

Tuturor, le dorim succes în 
însușirea profesiilor alese, în 
munca de fiecare zi ’.

Elena Drăghici a răspuns che
mării, tocmai din județul Dîm
bovița. în ciuda celor 4—5 zile 
petrecute în atelierul de între
ținere al Uzinei „Vulcan" s-a 
familiarizat ușor cu aparatul 

de sudură.

(Urmare din pag. I)

tinerele cunoscute ca fiind ră
mase (din proprie voință) în a- 
fara muncii, înttlnire care are 
scopul de a le îndruma spre o 
activitate utilă lor și societăți, 
lată însă că tinerele (dintre care 
unele apar în fotografiile alătu
rate) au alte mentalități decît 
cele 108 care s-au angajat zilele 
acestea la „Electromagnetica".

— „Cîți ani ai „20“. „Ai
mai lucrat pînă acum ?“. „Da, 
la „Tricodava", ca bobinatoare". 
„De ce ai plecat ?“ „Păi, mi-am 
găsit un anturaj și am umblat 
aiurea". „Acum cu ce te o- 
cupi ?“. „Mi-e rușine să spun". 
Nici vorbă, Maria Sturzu glu
mește. Nu-i este deloc rușine. 
Nici să facă ce face, nici să 
spună. După ce îți cere mai în- 
tîi o țigară, (căci „Kentul** și l-a 
uitat pe noptieră!) e în stare 
să-și dea drumul la gură îneît

te-apucă groaza. Dacă n-ar vrea 
să lucreze? Cum-să nu, dar:nu
mai la „Tricodava“, acolo unde 
a mai fost. Știe că aici nimeni 
n-o mai primește, și ea tocmai 
asta vrea. Să scape de funcțio
narii de la oficiu, să-i pună în 
imposibilitatea de a-i putea oferi

la orice, numai să i se dea. Nu 
e deloc pretențioasă. Dar e cu
noscută și această tactică. Ofi
ciul a consumat numai cu ea 
un... bloc de repartiții. Le ia cu 
prefăcută bucurie, pleacă feri
cita (căci i-a mai păcălit pe func
ționari)* și 'își vede mai depar

tori (la I.S.B.) să nu știe carte. 
Funcționarii oficiului sînt deru
tați. lî găsesc totuși, un post 
unde să nu fie neapărată nevoie 
de prea multe studii.

— Vă trimitem ca sortatoare 
de ceapă și cartofi la întreprin
derea de legume și fructe.

Parazitele cartierului

— Așa m-a învățat tata...
Sumarele dialoguri au avut loc 

recent la Oficiul de repartizare 
a forțelor de muncă al sectoru
lui 8.

Au răspuns aproximativ la fel: 
Magdalena Dan, Coca Pană, Voii 
Alexandrescu, toate între 18—>20 
de ani, toate din sectorul 8. Și 
totuși cine, le va trezi și pe ele 
la realitate, cine le va convinge 
și pe ele să răspundă chemării 
de a munci ?

Și încă un semn al întrebării : 
tinerele acestea n-au părinți ? 
Măcar ei ar trebui să se com
porte ca niște oameni responsa
bili...

ceva. Aceeași tactică o aplică și 
Petre Maria. Ea a lucrat ca os
pătăriță, dar a fost concediată 
pentru lipsă din. gestiune. Știe 
că un asemenea post nu mai 
poate ocupa, tocmai de aceea 
ține morțiș: vreau, vreau, vreau... 
ospătăriță. Altul este însă 
„stilul" Margaretei Cordoveanu. 
Ea impresionează imediat pe 
toată lumea. Vrea să i se dea 
numaidecît repartiție, oriunde și

te de-ale' ei. Cele mai multe 
dintre invitate adoptă tocmai a- 
cest stil.. Mult-mai originală este 
însă Sanda Dobre. Nici ea nu-i 
pretențioasă. Primește să mun
cească oriunde.

— Cîte clase ai ?
— Eu ? întreabă ea mirată. 

Nici una. Nu știu carte.
Stupefacție. O fată de 18 ani, 

născută și crescută în centrul 
Bucureștiului, fiică de munci

— Cînd aude, parcă, ar fi pri
mit două palme pe fața proas
păt cremuită.

— Eu, la ceapă și cartofi ?
— Dacă nu vrei, alegeți sin

gură un post de pe această listă, 
o invită funcționarii Oficiului 
prezentîndu-i un tabel.

Trucul se prinde. Fata știe 
carte.

— De ce ascunzi că ai, totuși, 
școală ?
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI

Cum stăpîniți 
„mașina timpului" ?

• Un volum :
ISTORIA POPORULUI 
ROMAN

In colecția „Biblioteca de 
istorie" a apărut în ediție de 
masă ISTORIA POPORULUI 
ROMAN. Elaborată sub egida 
Academiei de un larg colectiv 
de istorici condus de academi
cianul Andrei Oțetea, lucrarea 
înfățișează pentru prima oară

BIBLIOTECA PE iSTO^E

£ONICARII
Scânteii 

t tineretului
ecranelor", Metode și progra
me", „Extensiunea limbajului 
matematic" și „Șase discursuri"

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

al

este Socialiste România,
Artist al Poporului- 
iar în anul 1971 a

primit înaltul 
de Erou al Muncii 
Socialiste.

Marele sculptor 
român s-a născut 
in comuna Casim- 
cea — Tulcea la 
19 mai 1887. După 
ce a absolvit Școa
la Superioară de 
Arte și Meserii din 
București și-a con
tinuat studiile la 
Școala de Belle 
Arte din București, 
iar apoi la Acade
mia „Julien" din 
Paris. Artist cu o 
solidă pregătire 
procesională, om de 
cultură de o rară 
sensibilitate și dis
tincție, Ion Jalea 
este una dintre 
gurile cele mai 
prezentative 
artei plastice 
mânești.

A expus foarte 
des in țară și străi
nătate. iar lucrările

mare prețuire, 
fost distins cu nu
meroase premii in
ternaționale dintre 
care amintim ..Ma
rele premiu" al 
Expozițiilor din 
Barcelona și Paris : 
in anul 1957 a pri
mit Premiul de 
Stat. A făcut nu
meroase călătorii 
de studii in Uniu
nea Sovietică. Sta- 

Unite, Japo- 
Franta, Aus- 

Anglia, Italia

fi- 
re- 
ale
ro-

tria. 
etc.

Intre 
1968 a 
ședințe 
Artiștilor 1 
in prezent 
președinte 
noare.

Ion Jalea 
membru al Acade
miei Republicii

1957—
pre-

anii 
fost

Uniunii 
Plastici.

TRĂIM
0 SINGURĂ DATĂ

de ION JALEA

Invitația adresată de ziarul de tineret de a 
răspunde la întrebarea „Cum stăpîniți mașina 
timpului ?“ mi se pare a fi pe cit de atrăgă
toare pe atit de dificilă. Propunindu-mi să-mi 
expun opinia, mă văd, ca multi alți oameni, de
sigur, pus față în față cu una dintre marile pro
bleme filozofice ale existenței conștiente, idee 
prin care subînțeleg un adine examen personal, 
și in care implic nu numai raportul teoretic 
dintre individ și lume, ci și convingerile mele 
profunde, plămădite după aproape nouă dece
nii de viață.

Voi așterne pe hîrtie cîteva din gîndurile mele, 
într-un moment de răgaz, retras în atelierul 
meu, aflat printre martorii cei mai fideli ai vie
ții mele, mulaje, ipsos, sculpturi, cărți...

Primul gind care-mi trece prin minte este 
acela de a relua cuvintele rostite odinioară, ca 
și astăzi, de adolescent :

„Vremea vine, vremea trece
Nu mai vine ce-a trecut..." (Eminescu).
Acestea sînt cuvintele poetului filozof privi

toare la timp și omul încadrat în el. Nici că 
s-ar putea da o definiție mai inspirată și mai 
lucidă a timpului, problemă majoră pentru om 
și viața lui contemporană. în adevăr, vremea 
trece și cu ea o dată și viața omului care este 
parte infimă a timpului. Tot ce ai apucat să 
făurești în această secvență de timp este bun 
făcut, ceea ce ai izbutit reprezintă faptele tale. 
Nici viața ce a trecut nu mai revine și viața 
care ne este dată este una singură potrivit legii 
firii care pină azi n-a fost înfrîntă de nimeni pe 
pămînt.

Va deveni omul nemuritor ?... De multe mi
lenii omul își pune această întrebare. El speră, 
este cutezător. Dorința lui de viață și supravie
țuire este atit de puternică incit, deși știe că 
este pieritor, el nu concepe moartea pentru sine 
însuși. Fiecare dintre noi dorim să rămînem prin 
ceva, să ne continuăm existența, măcar ca succe
siune umană, prin ceea ce am dat oamenilor 
și societății în genere. De altfel, omul nu vrea să 
piară și nu abdică de la viață, atîta vreme cit 
simțurile lpi rămîn normale.

Dar a trăi înseamnă a lupta pentru viață, 
pentru fericire, pentru progresul general al ome
nirii. Evident această bătălie se duce in cele din 
urmă la nivel individual. Lupta fiecărui om 
este o aprigă înfruntare a relelor ce-i stau in 
cale, în încercări adesea grele pe care trebuie 
să le învingă. Dar această frămîntare de viață, 
de luptă și de muncă, de activitate și gîndire 
l-a făcut pe om să progreseze în viață, dezvol- 
tîndu-i indemînarea, inteligența și simțurile 
lui. incit să ajungă la stadiul de civilizație in 
care se află azi. Evoluția vieții omului este o 
linie mereu ascendentă. în care el și mediul său 
s-au schimbat mereu și s-au îmbunătățit. Dacă 
n-ar fi existat consumțil responsabil al orelor 
de viată, al oamenilor din toate timpurile isto
rice trăite pină Ia punctul în care ne aflăm noi, 
n-ar fi existat societatea omenească contempo
rană care, cu toate tarele ei, se află pe vîrful 
spiralei de evoluție a speciei umane.

Schimbările care s-au produs în timp înde
lungat în ceea ce privește modul de muncă, ac
țiune și gîndire al oamenilor le simțim si noi, 
ap’ecîndu-ne asupra trecutului. Noi sîntem alt
fel și altceva decit erau strămoșii noștri din 
trecutul anropiat și de care ne mai aducem a- 
minte. Deși continuăm istoria, sîntem alții de
cit înainta.-ii noștri, nu numai ca indivizi, ci ca 
mediu, ambiantă socială, nsihologie, moravuri si 
deprinderi, ca mod de concepere a timpului, 
în viața patriarhală din trecut, de care ne mai 
reamintim cite ceva, știm că strămoșii noștri 
agrarieni și păstori se sculau în ..răsăritul soa
relui". mîncau cind soarele era ..sus de trei su
lițe" (strămoșii noștri erau și ostași purtători de 
sulițe), luau prinzul anoi. cind soarele cobora 
la chindie și seara venea, se întorceau la odihna 
nonfii. Ceasornicele lor erau soarele, luna și 
stelele de pe cer .iar orele — aproximative. 
Viața se desfășura în alte dimensiuni...

Noi nu mai putem trăi fără această mică ma
șină de măsurare a timpului, care este ceasor
nicul de mină, din buiunar. din turla primă
riei. așezat apei la toate colturile și răspântiile 
de drum. Nu de sita, dar viața ește cu mult mai 
zomplexă decit viața simplă de altă dată. Omul 
este mai copleșit de responsabilități mari, ca și 
de griji mărunte, în care se înglobează tot mai 
mult. Pentru a le îndeplini p? toate, el trebuie 
să-și împartă timpul cit mai bine. Exigentele lui 
de viată «--au înmulți* si au devenit mai acute, 
Omul este zelos si are nevoie mereu de cerce

tare și informare, de orientare. El este obligat 
să trăiască îndeplinind mai multe îndatoriri la 
care ii obligi viata și existența societății de azi. 
Și apoi — de ce să n-o spunem deschis — omul 
trebuie să aibă grijă să nu scape trenul vieții. 
Fiecare clipă de viață trebuie folosită cu ma
ximă eficiență. N-ai progresat n-ai perseverat 
intr-o secvență din timpul tău de viață, și ești 
depășit de alții mai harnici, mai cutezători, mai 
înțelegători cu timpul lor. Viața s-a accelerat în 
mersul ei. Trebuie, firește, să te ții de căruța 
vieții.

îmi trece prin minte să reiau o veche consta
tare a mea : și azi mai există în unele locuri 
de pe glob oameni care duc o viață de huzur, 
fără grijile existenței, și aceștia sint oamenii 
bogați. care au moștenit averi. Și nu mi se 
pare banală această constatare. Această situație 
creează o anume stare psihologică. Aceștia tră
iesc astfel nu ca să facă economie de timp, ci 
cu grija de a face să treacă timpul, care pentru 
ei devine povară grea. Aceștia sint oameni: care 
nu știu ce să mai facă pentru a-și pierde 
timpul ; cea mai intensă dorință a lor este 
strădania de a-1 omorî pentru ca să nu-1 mai 
simtă trecind. Opresiunea timoului duce ’.a ne
voia de petreceri nesăbuite, distracții extrava
gante. acte iresponsabile și celelalte încercări de 
a scăpa de sub imperiul implacabil al scurgerii 
vremii.

Nimeni nu poate suprima timpul care su
primă la rîndul lui pe cei care ar încerca un 
asemenea lucru nesăbuit.

In viața mea de artist, in profesiunea sculp
turii, care cere muncă multă și străduință in* 
activitate, ceea ce mi-a lipsit mai mult decit 
orice a fost timpul. De multe ori mi s-au părut 
prea scurte zilele între zori și miezul nopții. In 
diferite luări de poziție pe care le-am făcu: 
în public, întotdeauna am afirmat acest lucru, iar 
in practică am întrebuințat timpul cu econo
mie și zgircenie. Obișnuit cu munca de m.: 
copil, nu mi-a fost greu să fac aceasta. Pe de 
altă parte, profesiunea spre care mâ îndreptam, 
către cercetare și cunoaștere, îmi deschidea pof
ta și plăcerile acestei ocupat... Cred, io general, 
că oamenii de știință, artiștii, creatorii de artă 
și lucrătorii buni apreciază timpul așa cum se 
cuvine, furați de plăcerile și satisfacțiile ocupa
țiilor lor. între acestea, ocupația de artă este 
încă cea mai acaparatoare.

Și s-ar putea spune că. cu cit trăiesc mai 
mult, cu atit rodul muncii lor devine mai pre
țios și mai calitativ. De aici necesitatea de a 
desfășura o viață cumpănită, in care munca sâ 
fie de preț și timpul cit mai bine intrebuințat. 
Acesta este, de altfel, unul din secretele longe
vității de viată.

Artiștii tineri sînt totdeauna doritori să 
preia ștafeta artei de la cei bătrini și cred că 
aceasta era și dorința artiștilor generației mele. 
Tinerii sint totdeauna grăbiți și grăbiți eram și 
noi. Dar eu trecerea timpului, ideile s-au mai 
schimbat

Arta nu începe cu fiecare generație de artiști 
și nu isprăvește o dată cu ei. In artă există 
ceva permanent și de continuare a ei. începutu
rile artei sint amenințate de multe fantome ale 
iluziilor deșarte. în artă apar și mode trecătoare 
și perisabile, ademenitoare și înșelătoare. Deci, 
artistul trebuie sâ se grăbească încet (cum zic 
francezii) și să se orienteze bine in arta lor. 
Progresul de artă nu constă în schimbări de su
prafață. Nu există tinerețe si bătrinețe ca fapt 
artistic. Aria rămine mereu tinără eind este au
tentică. Artiștii înzestrați îmbătrinesc fizic, dar 
in arta lor rămin tineri atit cit trăiesc, Tineri 
au rămas, astfel, artiști ca Rembrandt care, co
pleșit de modele timpului, a murit în mizerie. 
Istoria artei nu i-a consemnat pe artiști de modă 
ai vremii lui. Arta lui Rembrandt a rămas însă 
tinără și în zilele noastre.

Au fost și artiști mari, care atit cit au trăit, 
n-au ajuns să fie recunoscuți decit după dispa
riția lor. Aceasta înseamnă că judecata dreaptă 
de artă nu se poate face decit cu timpul. Jude
cata de artă este un proces complex și se sta
bilește cu greutate.

Arta este și rămîne totdeauna tinără și sînt 
convins că tinerețea ei este și o cauză a longe
vității de viață a unor artiști tineri în artă, oină 
la adincă bătrinețe fizică, așa cum au fost Rem
brandt. Leonardo da Vinci. Michelangelo. Ro
din. scriitori și poeți ca Bernard Shaw si Ar- 
ghezi etc., etc. Arta este o explozie de onfițnispi 
a vieții omului și intr-un fel, un elixir de v’ată 
al umanității.

ISTORIA 
POPORULUI 
ROMÂN

istoria noastră In lumina con
cepției material ist-is lorice, pro-
pcnind-»-și — după cum Bi se 
relatează în prefață — .-*4 o-

despre calitate. gust, stilul 
vechi și dqu, spirinil de echi
pă. desoee proiect și' despre 
țara □«rjogenă.

• Un film de
WALT DISNEY

• O expoziție de tapi
serie, ceramica ți gra
fică

...deschisă la Galeriile „Apol
lo* din Capitală unde expun 
trei tineri artiști plastici : Ana 
Tamas, Dragoș Gănescu și Dan 
Erceanu. Ana Tamaș este pre- 
zentă cu o suită de tapiserii 
In care mizează pe contrastul 
suprafețelor și maselor de cu
loare. pe acuratețea desenului, 
în ger.eral pe intenția de a 
naturaliza" universul tehnic 

cov.emporin (multe detalii, de 
pildă, cu o geometrie riguroa
să au tendința vizibilă de a 
accepta ..caracteristicile" regnu
lui vegetal). Drago? Gănescu 
creează o serie de obiecte de
corative a căror motive con
s’, ar. ie sint instrujnentele mu- 
rieaîe. Lucrările degajă prin 
ritmică, prin fragilitatea struc
turii compoziționale, uneori 
prin sugerarea fie a unei si
luete umane, fie al unei flori

în motivul ales, un lirism de
licat. Dan Erceanu, ultimul 
expozant, încearcă prin „cola
jul" unor elemente de străve
che civilizație și cultură nu 
atît un comentariu sentimental 
și literar asupra frumuseții 
eterne a valorilor consacrate 
(devenite mituri) cît o medita
ție lucidă, prin antiteză, asu
pra artei contemporane, asupra 
cîmpului de investigație și in
spirație al artistului modern.

• Gong inaugural la 
Radioteleviziune

Joi seara, la ora 20, va suna 
gongul inaugural al stagiunii de 
concerte a formațiilor muzicale 
ale Radioteleviziunii. Un pro
gram alcătuit în exclusivitate 
din lucrări românești, clasice 
și contemporane, diverse ca ge
nuri și stiluri, program la care 
își vor da concursul Orchestra 
Simfonică, Orchestra de Studio, 
Corul mixt și Corul de copii ale

Radioteleviziunii — va încerca 
să sublinieze dragostea cu care 
toate formațiile muzicale ale 
Radioteleviziunii cultivă arta 
muzicală românească.

, în cadrul concertului vom pu
tea asculta astfel alături de cî
teva piese corale (printre ele 
lucrări semnate de G. Musi- 
cescu. Ionel Brătianu. loan Chi- 
rescu, Radu Paladi) — frag
mente din lucrări simfonice și 
lirice de G. Enescu, Gh. Dumi
trescu, T. Jarda, precum și două 
prime audiții Cantata pentru 
cor și orchestră ..Se construieș
te lumea noastră" de George 
Draga și poemul pentru bari
ton, pian și orchestră „Pămîn- 
tul acesta" de Liviu Ionescu.

T. STANESCU
C. R. CONSTANTINESCU

I. SAVA

• Eseuri d* Mircea 
Malita :
AURUL CENUȘIU

Al dc _ea • c 1 -«■ de eseuri al 
îuj Mtreea Malița. AURUL CE
NUȘIU. apărat latr-o wiif - 
tâ preresure graf::â în Edctsr* 
Dfctea-C?-. cuprinde cinci 
asupra cărora autorul insistă te 
ăialr<—' să- ra cititorii : .Cre
ierul fă mașina*. .Stăpte^ea

te '.ua< ns«- 
tra; BAMBI este tecâ unul din
tre" tUaaeje care impus pe
U a't Dis-ey te rfadul mari’rr 
realtea^ri * iz cterenatografiei

ENCICLOPEDIA „SCÎNTEII TINERETULUI"
Aggiorna

mento un proiect
contradictoriu

Așa cum o :-d*că si romele, 
mișcarea ce arrioraemer.’zj re
prezintă o tecercare imoasă de 
cerințele epocii de panere t» 
acord a instituției și ideolcaiei 
catolice eu realitățile artaaie, 
încercare nu limită de -a » 
nume sens realist, pozitiv, dar 
marcată funciar de puternice 
și semnificave contradicții. A- 
firmată in chip deschis ea una 
dintre principalele macioai 
ale Conciliului Vatican II 
(1962—1965) și fundamentind — 
ulterior — o enciclică «docu
ment papal) din 1967 — ooțw- 
lorjm progress»-, această ten
dință de deschidere de wd:a.og 
cu lumea actuală* s-a cocstiva- 
it nu fără a fi fost preme«-să 
sau chiar influențată de anomi
te cercuri progresiste biseri
cești, mai permeabile la muta
țiile din epocă.

Ideea centrală a mișcării se 
revendică a fi aceea de d1» cg 
cu „lumea des-sacraiizată" In 
cerclndu-se o tentativă de dis
cutare a poziție» atee, toate a- 
cestea p-se s-;b sera-ol găsird 
unor puncte de contact în dis
cuția generata de «unica temă 
potrivită si posibilă a diaiagu-

Este de observat că In enci
clica citată apar critici expre
se la adresa unor realități ca
pitaliste, fără ea a:este eretici 
să atingă Imă cauzele sociale 
ale unor stări de lucruri. Dar 
proiectul emancipării, 
voi tării multilaterale 
calității umane nu 
miei individual și 
fundamentat și realizat pe 
principiile și in cadrele teo
retice" și practice ale unei in
stituții ce nu acceptă realita
tea esențială a dimensiunii fe
nomenului uman, ciuntindu-i 
puterea de decizie, responsa
bilitatea și demnitatea propriu
lui destin. Pentru că. să nu 
uităm, dialogul este un semn 
nu că biserica consimte să-și 
modifice ideologia, ci doar să 
opereze citeva corective stra
tegice. Or, adevărata eman
cipare a omului (a arâtat-o —, 
încă Marx) presupune abolirea 
tuturor formelor de alienare.

Totuși, aceste semne, aceste 
instituții „reglatoare** (cum le 
numea recent Pierre Bigo) vă
desc de fapt preocuparea bise
ricii de a-si redobîndi pozițiile 
pierdute. La rîndul său dialo
gul nu este nici pe departe ex
presia unei depline unități a 
cercurilor ecleziaste și nici nu 
este străin de anumite intenții 
de a-1 transforma într-un in
strument de propagandă și do
minație. Mai ales că consecven
ța cu propriile precizii a fost în 
vremea din urmă sensibil dimi
nuată. Deși, formal, aripa extrem 
conservatoare a pierdut anumi
te poziții chele în conducerea 
Vaticanului, papa însuși s-a 
simțit dator (desigur și în urma 
unor presiuni de culise) să 
prevină asupra „pericolului co
mun al materialismului și ate
ismului". Pe de altă parte, nu 
puține elemente conservatoare 
sînt alarmate de ponderea cres- 
cîndă a ateismului în lumea 
contemporană și — în replică 
— populează vasta campanie

al dez- 
a perso- 

_ poate fi 
nici sociali 

realizat

• MIRON GAȘPAR — 
student din Craiova : 
„Ce este adevărat în sus
ținerile teoi iilor potrivit 
cărora în viitor omenirea 
ar intra intr-o ciză gene
rală datorită limitelor 
creșterii economice ?“

„Rata creșterii economice 
zero* este o soluție adulată și 
trofică deopotrivă. Problema 
creșterii economice are impli
ca-: deosebit de largi in con- 
drțule contemporane, dat tund

gistra, și a condamna societa
tea să se dezvolte în continua
re doar pe baza unor coordo
nate tehnice actuale, cărora să 
le acordăm caracterul de „e- 
terne". In acest context este 
semnificativă precizarea lui 
Pierre Laffitte, președintele 
Grupului de informatică aplica
tă la materii prime — UNESCO 
— care arată că „Rezervele na
turale nu sint obiecte ci noțiuni, 
ceea ce azi nu este un mineral 
folositor, mîine poate fi uti
lizat. Există o limită a resur-ke A“-._za-e • pr-apaga sdei rw-
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VIITORUL Șl „LINII

TELE CREȘTERII ECONOMICE"

LIVIU TURCE

Societatea de consum

selor naturale, dar este ridicol 
de a o lua in considerație cind 
le raportăm la dimensiunile so- 
detăpi umane".

Și cel de al treilea factor — 
poluarea mediului înconjurător 
— poate fi analizat prin prisma 
observațiilor entice de mai sus. 
Fără îndoială că alarma de
clanșată de eeologie este justă: 
ca și In medicină — o politică 
de profilaxie a poluării este 
necesară. Dacă în prezent ea 
Intîmpină incă rezistență, con
tracarată. de altfel, de progra
me guvernamentale, de amen
damente juridice, să nu uităm 
Insă că această situație are un 
caracter conjunetural. viitorul 
aparținlnd progresului tehnic 
care va rezolva și această pro
blemă.

Credem că progresul tehnic 
va duce Ia rezolvarea multor 
aspțete ce dau culcarea neagră 
a speculațiilor privind viitorul.

ANDREI BtntM.1 
elev dia Bucareșu : -Ce 
înseamnă în realitate 
«societate de eossum- T 
Adresei această Întrebare 
penfru să îmi trezesc ne
dumeriri săgețile pe care 
numeroși teoreticieni oc
cidentali le îndreaptă îm
potriva obsesiei consu
mului și a «societății de 
consum» In general*.

nedumerireo dv. 
mol

Poote că 
este firească. De altfel om 
fost întrebați de ce este critica
bilă o societate core iși propune 
drept scop să asigure o abun
dență a consumului. Asemenea 
întrebări sînt generate de confu
zia pe care o produce expresia 
„societate de consum".

Se poate spune, de la bun 
început, că lumea capitalistă 
nu q reușit șă creeze societa
tea de consum în adevăra
tul înțeles al cuvîntului. A- 
ceasta este și opinia celui care 
a inventat termenul. In revista 
„Esprit”, gînditorul francez J. M. 
Domenach arată câ expresia 
„societatea de consum" a fost 
folosită prima oară în Franța, 
într-un articol publicat sub sem
nătura sa, dar câ nu este decît 
o metaforă- Conținutul metaforic 
al expresiei este întărit și de 
publicistul Raymond Ruyer, care 
afirmă : „Adevărata societate de 
consum ește societatea normală 
în care, prin piață sau altfel,

fi o abundență o consumului. 
Influențați de publicitatea frene
tică care, eludind deliberat o 
realitate evidentă a lumii capi
taliste - acumularea pe de o 
parte a unor imense bogății, iar 
pe de altă parte menținerea a 
milioane de oameni la limitele 
sărăciei proslăvește „societa
tea buneistări generale", unii 
sociologi apuseni vorbesc des
pre o „încorporare" definitivă a 
consumatorului îndestulat în cli
matul societății burgheze. Socio
logii Andre Andrieux și Jean Lig- 
non au ajuns să afirme că mun
citorul - devenit azi un consu
mator satisfăcut - și-ar fi pier-

dut încrederea in idealurile sale 
politice de odinioară.

Pornind lot de Io „adevăruri
le" ev denț ote de reclama ca
pitalistă, g ți teoreticieni occi- 
dento ■ a- câpătGt o adevărată 
spaimă de., abundența consu
mului. Ei susțin că economia 
dominate de consumație îl lea
gă pe om de societate intr-un 
mod agresiv. Cunoscutul filozof 
Herberi Marcuse afirmă că de
pendența individului față de 
piața din ce în ce maî mult sa
turată de mărfuri i| împiedică 
să pună capăt „existenței sale 
de consumator care se consumă 
pe sine însuși in actul cumpă
rării și vinzării". Cu alte cuvin
te, nu relațiile de proprietate 
capitaliste si dictatura burghe
ziei monopoliste generează după 
opiniile lor cauzele alienării 
omului in lumea capitalului, ci 
faptul că cerințele sale artificial 
create de „societatea de con
sum' ar fi devenit cerințe... bio
logice.

Realitatea are însă alte cu
lori. Puternicele mișcări greviste 
occidentale sînt suficiente pen
tru a demonstra că nu împotriva 
abundenței consumului, nu îm
potriva „pieței saturate de măr
furi" se ridică milioanele de 
greviști, ci împotriva inechității 
sociale, împotriva tendințelor 
„elitei puterii" de a monopoliza 
conducerea societății.

ADRIAN VASILESCU

DRUM 1N PENUMBRA — Gala 
filmului : rulează la Patria (ora 20).

OPIUL ȘI BITA : rulează la Ca
pitol (orele 9; 11,15; 13.45; 16;
18,30; 21).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează xa Patria (orele 11.30; 
14; 16,30).

TOKA ! TORA I TORA ! ; rulea
ză la Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19,30). Excelsior (orele 9; 12.30; IC;
19.30) . Gloria (orele 9.15; 12,30;
16,15; 19.30).

UN ADEVAR PE JUMĂTATE : 
rulează la Lumina (orele 9; 11.30; 
14: 16.30).

PERU ȘI PRIETENII SAI : ru- 
lează la Doina (orele 11.30i|14; 16; 
18; 20). »

8AMBY : rulează la Sala Palatu
lui (orele 18; 20,15), ScalaÂ (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—20,15 in 
continuare).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Luceafărul ic
rele 8,45; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8.45; 11: 13,30;
16,15; 18,45; 21).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Central (orele 9.15: 
11,90; 13.43; 16; 18.15. 20,30). Giuleșu 
(orele 15,30; 18; 20.30), Aurora (ore
le t; 11.15; 13,30; 15,45 18; 20,15).

MANIA GRANDORII rulează la 
Festival (orele 9; '<1.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Feroviar (orele 9;
11,15: 13.30; 15.45; 18.15; 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30, 16; 
18.30: 20.45), Modern (orele 9;
11,15: 13,30: 16; 18,15: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI ; ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12.15; 
15: 17,45: 20.30).

MESAGERUL : rulează la Favorit 
(orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 18.15;
20.30) .

FELIX Șl OTIL1A i rulează la 
Lira (orele 15.30; 19).

BINECUVțKTAȚl ANIMALELE 
ȘI COPIII ; rulează la Buzești (ore
le 15.28; lăț 20.15).

DACA E MARȚI. E BELGIA î 
r_ ează ia Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18.15; 20.30), Moșilor
(orele 15,30: 17,45: 20).

LUPUL NEGRU : rulează la Fe
rentari (orele 15,30: 17,45; 20).

BALADA LU! CABLE HOGUE î 
rulează la Dacia (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 30,30) Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45: 20).

PESCĂRUȘUL • rulează la Pacea 
(orele 16: 18;;2O).-

CREIERUL rulează la Bucegl 
(orele 15.45: 18: 20,15), Miorița (o- 
rele 9: 11.15: 13.30-15 45: 18: 20.30).

CORNUL DE CAPRA rulează la 
Arta (orele 15.30: 18. 20.15).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT î ru
lează la Unirea (Qrela 15,30: 18; 
20,15).

STMBATA, 30 SEPTEMBRIE 1972
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa

voy) : REVISTA ARE CUVÎNTUL
— ora 19,30; Teatrul „Ion -Ltiiles- 
cu- : INTR-UN CEAS
19,20; Teatrul „Țăndărică- (Sal 
Academiei) : TIGRISOSUL PETRI
— orele 15 și 17.

DUMINICA, 1 OCTOMBRIE 1972
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (Sch. Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 
N; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVÎNTUU
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU- ÎNTR-UN CEAS BUN — orele 
18 șj 16: Teatrul ..Țăndărică" (Sala 
Academiei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 11: (Sala Victoria) : 
O POVESTE CU ClNTEC — ara 17 
O POVESTE CU CÎNTEC — ora 11; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL 
(premieră) — ora 28.

6TMBATĂ. M SEPTEMBRIE 1972 

PROGRAMUL I
9.06 Deschiderea emisiunii. 9,50 

De vorbă cu gospodinele. 10,05 
Tele-enciclopedia. 10.50 Film docu
mentar : ,.Și iar răsună valea"
11.10 Portativ '72 — revista muzicii 
ușoare TV. 11.45 în slujba sănătății. 
12,00 Telejurnal. 16,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. 18,15 
Ritm, tinerețe, dans. 19,00 Efigii li
rice. 19,15 Tragerea de amortizări 
ADAS. 19,20 1001 de seri. 19,31 
Telejurnal. 20.00 Scena — ediții 
specială. 20,10 Tele-enciclopedia 
20.55 Avanpremiera. 21.00 Film se 
rial „Manni.x". 21,50 Oaspeți ii 
studiourile Televiziunii : Tropica 
Fiesta (Republica Africa Centrală) 
22.45 Telejurnal. 23,00 Săptămînj 
sportivă.

PROGRAMUL II
16.30 Agenda. 16,40 Armonii inti 

me — cele mai frumoase lieduri
17.10 Reportaj bucureștean. 17,3 
Film artistic; „A fost prietenu 
■meu".

DUMINICA, 1 OCTOMBRIE 1971 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,3i 
Cravatele roșii. 10,00 Viata satului
11.10 Mari muzicieni la București 
12.00 De strajă patriei. 12,30 Emi 
siune în limba maghiară. 14,00 36 
de grade. 18,30 Film serial pentri 
tineret — CIVILUL — episodu 
Trecerea frontierei. 18.55 Vetre fol 
dorice. 19.15 Publicitate. 19.20 100 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.10 Mu 
zică populară cu Irina Loghin 
Maria Pietraru, Florica Bradu ș 
Angela Buciu. 20,20 Secretul de 1; 
Santa Vittoria. 22.35 Pekin îi 
sărbătoare. 22,55 Telejurnal. Dumi 
nica sportivă.
PROGRAMUL II

ENCICLOPEDIA „SCINTEII TINERETULU1“
12.30 Promenada duminical; 

15,00 închiderea emisiunii de prin: 
20.00 Eroi îndrăgiți de coDii 
Fiica Soarelui. 20,30 Teatrul lir 
TV : Pană Lesnea Rusalim. 21. 
Săptămîna culturală bucureștear1 
22,05 Film serial Mannix.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit din partea tovarășului KIM IR 
SEN, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Coreene, și a tovarășului 
TOI EN-GHEN, președintele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene, urmă
toarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea. Prezidiului Adunării Populare Supreme și Guvernului 
Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean 
si al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră șl, prin 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român. Consiliului de Stat, guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului frate român, mulțumiri cordiale pentru 
felicitările calde, prietenești pe care ni le-ați adresat cu pri
lejul celei de-a XXIV-a aniversări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Relevînd cu mare bucurie că relațiile frățești de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări ale noastre se dezvoltă 
rodnic, pe zi ce trece, ne exprimăm, la rîndul nostru, încre
derea că aceste relații se vor întări și dezvolta tot mai mult 
în viitor.

Vă. urăm dumneavoastră și poporului frate român succese 
tot mai mari în lupta pentru înflorirea tării dumneavoastră 
și îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal.

Primire la președintele Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri dupâ-amiază, 
pe președintele Consiliului Exe
cutiv ăl Republicii Socialiste 
Muntenegru, Zarko Bulajiei, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere au luat parte 
Emil Drăgăneseu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în Co

misia mixtă româno-iugoslavâ 
de colaborare economică, pre
cum si Iso Njegovan, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării îmcon- 
tinuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare multilaterală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslax ia.

Recepție la ambasada R. P. Chineze
Cu prilejul xelei de a 23-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, amba- 

. sadorul Chinei populare la
București, tovarășul Cjan Hai- 
fun. a oferit vineri seara o re- 

r^^BLpepție în saloanele ambasadei.
Au luat parte tovarășii Ion 

1 Gheorghe Maurer, membru al 
k ^-Comitetului Executiv, al Pre

zidiului Permanent al C,C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Soeia- 
l’ste România, Emil Drăgăneseu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C, al P,C.R., vicepreșe- 

|. dinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Murgulescy și
Gheorghe Neeula, vicepreședinți 
ai » Marii Adunări Naționale, 

\ Comeliu Mănescu, ministrul a-

facerilor externe, .Teodor Mari
nescu, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., loan 
Avram, Mircea Malița, Ion Cră
ciun, miniștri, general-colonel' 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, șe
ful Marelui Stat Major, membri 
ai C.C. al P.C.R., conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

în timpul recepției, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
români s-au întreținut cor
dial cu ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze.

CRONICA U.T.C.
Tovarășul Dan Marțian, 

prim secretar al C.C. al 
U.T-C-. ministru pentru»-pro- 
blemele tineretului a primit 
ieri delegația Uniunii Tine
rilor Comuniști (U.J.C.l și a 
Federației studenților uni
versitari din Cuba, condusă 
de Raimnndo “Espinosa 
guilera. membru al Birou
lui național, secretar cu pro
bleme studențești al Comi
tetului național al U.J.C. 
care efectuează o vizită în 
țara noastră. în cursul în
trevederii desfășurate într-o 
atmosferă cordială, s-a rea

lizat o informare reciprocă 
privind activitatea și preo
cupările actuale ale celor 
două organizații de tineret

♦
Vineri după-amiază s-a în

tors în. Capitală delegația 
Uniunii Ti negelului Coițiu- 
nist condusă de : tovarășul 
Șerban Constantin Cantacu- 
zino, membru al biroului 
C.C. al U.T.C,, care a luat 
parte la lucrările Congre
sului național al Tineretului 
Socialist Desturian.. din Tu
nisia.

Din partea Consiliului Culturii și Educației Socialiste
Un mare număr de spectatori 

s-au. adresat Consiliului Cultu
rii și.Educației Socialiste expri- 
mînd protestul și nemulțumirea 
față de modul cum a fost pusă 
în scenă, la Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra, piesa „Revi- 
zorul“ de N. Gogol. Montarea 
Și adaptarea piesei denaturează 
operr-marelui dramaturg, ati
tudine incompatibilă cu rolul 
teatrului românesc — tribună a

prezentării autentice a valori
lor culturii naționale și- univer
sale.

Biroul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste a hotărît 
suspendarea spectacolului și in
terzicerea de a fi reprezentat 
pe vreo altă scenă din țară în
tr-o asemenea adaptare și va 
lua măsuri pentru ca astfel de 
manifestări să nu mai aibă loc 
în viața culturală din România.

PROGRAM COMPETIȚIONAL SPORTIV
fotbal. Etapa a v-a pro

gramează în Capitală două 
întliniri ,,ia concurență" : 
pe stadionul Dinamo (ora 
15,30) Dinamo — F.C. Ar
geș. iar pe stadionul Repu
blicii (ora 15,30) : Rapid— 
C.F.R. Cluj. în tară : A.S.A. 
Tg. Mureș—Univ. Craiova ; 
C.S.M. Reșița—Sportul studen
țesc : Petrolul—Steagul Roșu ; 
Farul—Steaua ; U.T. Arad—Jiul. 
Meciul „U“ Cluj—S.C. Bacău 
are ÎQC azi (ora 15,30) deoarece 
echipa clujeană va juca 
miercuri 4 octombrie cu 
Levski-Spartak Sofia. în „Cupa 
U.E.F.A.".

volei. începînd de mîine se 
reia campionatul republican 
masculin și feminin. Prima e- 
tapă programează în Capitală : 
azi (terenul Giulești) ora 16,30 : 
Electra—Progresul (m), ora

18 : I.E.S.—Constructorul (f.), 
ora 19 : Universitatea—Medici
na (f.). Duminică : (sala Giu
lești) ora 9 : Rapid—Univ. Ti
mișoara (f.). ora 10 : Rapid— 
Univ. Craiova (na.). în țară, 
masculin : „U“ Cluj—Dinamo
București, Vojnța Arad—Steaua, 
Tractorul Brașov—I.E.F.S.. Po
litehnica Galați—Viitorul Ba
cău ; feminin ; „U“ Cluj"— Dina
mo ; ceahlăul P. Neamț—C.S.M. 
Sibiu. Penicilina Iași—Farul 
Constanța.

CĂLĂRIE. Azi, pe „baza hipi
că din Calea Plevnei- au loc 
ultimele întreceri din cadrul 
campionatelor naționale.'

CICLISM. Azi, pe velodromul 
Dinamo din Capitală înenp 
campionatele naționale de pistă 
pentru seniori, competiție care 
se va încheia pe data de 15 oc
tombrie.

CONCURSUL PRONOSPORT
NR. 40 (din

Dinamo Buc.—F.C. Argeș 1
Farul—Steaua 1
C S.M, Reșița—Sportul Stud. 1
A.S.A.—Univ. Craiova 1

Petrolul—Steagul Roșu 1
U.T. Arad—Jiul 1
„U- cluj—S.C. Bacău 1

1 octombrie 1972)
Rapid—C.F.R. Cluj 1

Atalanta—Napoli lx
Internazionale—Bologna lx
Lanerossi— Cagliari lx
Palermo—Torino lx

Temana—Milan 1x2

IPOTEZA
și la 
de a 
ii ia 
unui 

Avea

c3

»

(Urmare din pag. I)
echivqleazâ cu un eșec al cercetării. Mărturisită sau nu, 
ideea pcopsta ©xjstăi a făcut victime. Teama de infirmare 
are un efect repercutant, duce la anularea ipotezelor 
obturarea canalelor de alimentare a unui întreg mod 
gindi științific. Locul ordinii in operațiile investigației 
atunci acumularea dezordonată de fapte, paradis al 
empirism pe care declarăm că, voim a-l combate,
dreptate Poincare zicînd, la vremea sa : „Știința se face cu ° 
fapta, după cum se 'face o casa cu pietre ; dar o acumulare ® 
de fapte nu este știință, după cum o grămadă de pietre o 
nu este o casă". Faptele au nevoie de osatură, de structură. ° 
Ordinea interpretării și finalizării lor este dependentă de ° 
ordinea culegerii lor. Este vorba de ordinea structurală, nu o 
de cea temporală. Rolul diriguitor și ordonator al ipoteze- o 
lor este de neîniocuit. Nu poate fi trecut cu vederea decît ® 
dacă se face rabat la rigoare și obstrucție, la finalități. « 
Saltul comod peste ipoteze a condus întotdeauna și conduce 3 
la avansqrea de concluzii banale, la o gamă științifică 3 
formalistă și caducă. Cunoașterea nu avansează, bate pasul * 3 
pe loc, se devalorizează necontribuind la tezaurul adevăru- 3 
lui. Poate că tocmai abandonul de ipoteze conduce la dog- 3 
mă, pe care o definesc, în ocest context ca specie de iude- 3 
cată repetitivă, care mimează mișcarea de esență, substituind 3 
dinamica enunțului prin dinamica formulărilor sale. 3

Pledez pentru necesitatea omniprezenței ipotezelor pen- 3 
tru că găsesc în ea un izvor al gîndirii creatoare. 3

actualitatea
INTERVIU CU PROF. NICOLAE PREDESCU

directorul Palatulului pionierilor
Duminică, 1 octombrie, se inaugurează oficial începutul ac-* 

tivităților din acest an școlar.
— Știm din anii trecuți că palatul este frecventat de peste 

10 000 de copii, prinși în activități concrete, că alte mii de 
școlari sint atrași de manifestări cu un caracter mai puțin per
manent și că destui alți pionieri din Capitală își doresc să de
vină beneficiari ai palatului. Prin ce mijloace exercitați o ase
menea putere de atracție ?

— în palat își trăiesc o viață foarte interesaritâ 52 de cercuri 
cu profile diferite. Anul acesta fiecare cerc va patrona un 
cerc similar dintr-o școală sătească Cercurile tehnico-științi- 
fice și-au propus adevărate planuri de producție. Intenționăm 
să valorificăm produsele realizate aici printr-un magazin care 
va funcționa în incinta palatului și, eventual, printr-un chioșc 
pe care să-1 înființăm în oraș. Sumele realizate le vom folosi 
pentru excursii si vacanțele membrilor cercurilor.

Pentru alți copii tajentați și interesați creăm în palat 6 cluburi 
— de anticipație științifică, aviație, teatru, cinema, șah și 
UNICEF — toate patronate de personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale. Mai avem și cercuri, conduse de „vo
luntari", respectiv de specialiști care nu fac parte din activul 
nostru, dar care iubesc copiii și vor să-i atragă în sfera lor 
de preocupări. Vom avea deci un asemenea cerc de fizică ato
mică, de chitare, judo, patinaj, inclusiv pe rotile, o grădiniță 
muzicală și, cine știe dacă nu vor mai apărea și altele.

Cred că o deosebită atracție o exercită formațiile noastre 
artistice, laureate ale multor concursuri, foarte îndrăgite de 
spectatorii mici și mari. Ansamblul folcloric „Românașul", corul 
formația de balet, orchestra simfonică, teatrul de păpuși și 
marionete, cercul de teatru, adună școlari foarte talentați care 
își dezvoltă aici calitățile artistice. ’ In sfîrșit, clubul sportiv 
„Cutezătorii" — adevărată pepinieră pentru mișcarea noastră 
sportivă — este iubit de școlarii bucureșteni și rîvnit de ei 
ca mijloc de cultivare a aptitudinilor sportive.

— Palatul are și un rol metodic. Ce întreprindeți pe acest 
plan ?

— Există tendința In București de a se crea case ale pionie
rilor pe sectoare. Vom fi prezenți deci cu ajutor material si 
merodir. Avem legături cu toate cele 150 case ale pionierilor 
din țara. Am luat în patronaj direct Casa pionierilor din Man
galia. Prin aceste exemple am numit doar cîteva forme care 
atestă roiul metodic al palatului. Mai slnt și altele.

M. V.

| RECITAL țț

MELANIE
Comitetul Național român 

pentru UNICEF, in colabo
rare cu A.R.I.A.. organizează un 
spectacol ce va fi susținut de 
cintăreața Melanie din S.U.A. 
Spectacolul va avea loc în ziua 
de 1 octombrie 1972, orele 19.30 
in sala de concerte a Radiotele- 
viziunii Române.

Melanie, (născută la New 
York City) cintăreața $i conv 
pozitoare in vîrstă de 2^de-ant 
întreprinde, timp de ciaci săp- 
tămini, pină în luna octombrie, 
pentru U.N.I.C.E.F.. urî turneu 
de ajutor în Europa și America 
de Nord. Tînăra interpretă a 
avut o ascensiune rapidă, de
venind o personalitate impor
tantă a scenei americane de 
muzică populară în mai puțin 
de doi ani. In compozițiile și 
stilul său de interpretar^se îm
bină elementele folclorice și 
cele ale rockului. Deseori, cu

prilejul turneelor sale prin Eu
ropa. voeea sa a fost comparată 
cu aceea a lui Edith Piaf. Deci 
un argument în plus pentru a fi 
prezenți la spectacolul pe ca- 
re-1 va prezenta.

„TRANDAFIR DE LA 
MOLDOVA." A 

ÎMPLINIT 7 ANI !
La Strunga--(jud. Iași) se des

fășoară cea de-a 7-a ediție a 
tradiționalului festival inter- 
județean „Trandafir de la Mol
dova". Spicuim cîteva dintre 
prezențele cele mai interesante, 
mai pitorești : Ansamblul „fol
cloric „Floricica de munte“ și 
echipa de dansuri, alcătuită din 
fiii și nepoții bătrînului core
graf popular Costache Rotaru, 
âmbele reprezentînd județul 
Neamț, Fanfara din comuna 
Forăști (la pupitru — prima

• Teatrul Național din Cluj 
prezipță în ziua de 7 octombrie, 
în premieră pe țară piesa „O 
pasăre dintr-o altă zi“, de Du
mitru Radu Popescu. Regia ar
tistică : Alexa Vlsarion, sceno
grafia : Vittorio Holtier. în sea
ra premierei în holul teatrului 
va avea loc și vernisajul unei 
expoziții de tapiserie aparținînd 
Anei Lupaș.

• Teatrul „Mihai Eminescu"

rul comunei) și fluierașii din 
Dolhești, dansatorii din Valea 
Seacă (jud. Iași), formația alcă
tuită doar din cupluri (soț și 
soție) a prezentat un program 
deosebit de aplaudat, sărbăto
rind totodată, pe scena „Tran
dafirului”, un emoționant eve
niment : 15 ani de la înființare.

Liceul „Laurian" din Botoșani 
și-a creat prin autoutilare unul 
dintre cele mai moderne labo
ratoare școlare de biologie din 
țară. Acesta cuprinde un „colț
viu", populat cu plante decora
tive și exotice. acvarii, un 
sector expozițional cu diverse 
colecții de specii zoologice, roci, 
minerale și fosile, planșe de 
specialitate, precum și o sală de 
lucrări, dotată cu microscoape 
și aparate diverse.

[ACESTE IDEI j 
MINUNATE I

BAZALT = OTEL !; 
SITOGRAVURA

• Bazaltul poate concura cu 
succes oțelul ! Aceasta este 
concluzia la care au ajuns prof, 
dr. doc. Eugen Stoicovici și conf. 
dr. Ion Mureșan, de la catedra 
de mineralogie a Universității 
„Babeș-Bolyai“ din Cluj. Expe
riențele au arătat că bazaltul 
topit, sintetizat și recristalizat. 
capătă o textură fibroasă cu 
proprietăți mecanice și chimice 
deosebite, puțind fi prelucrat 
întocmai ca metalul. Bazaltul 
topit și prelucrat după procedee 
metalurgice va avea o largă a- 
plicativitate în cele mai diverse 
ramuri industriale.

• O nouă tehnologie origina
lă de decorare artistică a sti
clei și porțelanului (denumită 
sitogravură) a fost elaborată de 
către specialiștii fabricii clujene 
,,I.R.I.S.“. Aceasta, odată cu 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. va permite imprimarea 
directă pe benzi a desenelor cu 
specific național. Metoda este 
aplicabilă și pentru decorarea 
faianței și sticlei. Realizatorii 
noii tehnologif sint tinerii de
coratori Alexandru Savu, Vero
nica Pop Macavei, inginerul 
Teodor Moldovan și chimistul 
U. Schuster.

Șl PLOUA MĂRUNT... 
ÎN AUTOBUZ !

Tov. șofer, în autobuzul pe 
care-1 conduceți plouă în toată 
legea.

— Știu, citesc buletinul me-

PREMIERE LA BUCUREȘTI, CLUJ, 
BOTOȘANI, REȘIȚA

din Botoșani va prezenta marți 
3 octombrie, ora 20, premiera 
spectacolului „Omul cu mirțoa- 
«a“ de G. CJprian, cu care se 
inaugurează stagiunea 1972— 
1973. Regia artistică — Eugen 
Traian Bordușanu, scenografia 
— Elena Buzdugan.

• Primele două spectacole în 
premieră ale Teatrului de Stat 
din Reșița sînt : un spectacol 
coupe de D. D. Pătrășcanu, 7 
octombrie, (cuprinzînd două pie

Florian Pittiș Mariana Mihuț protagoniștii spectacolului „Va~ 
lentin și Valentina" (Teatrul „Bulandra").

se tntr-un act — „între filologi" 
și „Cine Răspunde...") și „Casa 
care a fugit prin ușă“ — piesă 
de debut în dramaturgie a scri
itorului Petru Vintilă (ce va fi 
prezentată în cadrul Festivalu
lui dramaturgiei originale, no
iembrie—decembrie 1972).

• Teatru! de Comedie deschi
de duminică seară stagiunea cu 
premiera comediei „Preșul" de 
Ion Băieșu, despre care autorul 
însuși afirmă că are „destule 
situații comice", specifjcînd, 
însă, că toate sint investite cu 
un cert caracter educativ. Ast
fel, într-un interviu acordat re
cent, I. Băieșu își manifesta spe
ranța că „spectatorii vor pleca 
acasă cu gîndul că după cele 
două ore petrecute în sală vor 
putea deosebi mal lesne răul de 
bine".

Noul spectacol a fost pus în 
scenă de Ion Cojar ; scenografia 
e semnată de Sanda Mușatescu, 
iar distribuția numără pe stela 
Popescu, Vasilica Tastaman, 
Dem Savu, Cornel Vulpe, Ștefan 
Tapalagă, Mircea Șeptilici, pre
cum și pe cei mai tineri actori 
ai acestui teatru : Mihaela Buta 
și Vladîmir Găitan.

teorologic ! — ne-au răspuns 
zilele acestea o serie de tineri 
șoferi de pe liniile 42. 101. 65, 
102.

— Felicitări ! Ce se poate face 
totuși pentru a elimina diver
sele „supape", prin care ploaia 
se scurge pe veșmintele călăto
rilor ?

— Nimic. Să vină primăvara ! 
replica șmecherește, alaltăieri, 
pe la ora 8 dimineață, șoferul 
autobuzului 102, cu numărul 
31 B 70 424.

Să fie oare acesta singurul 
remediu ? Cituși de puțin ! 
După cum ne-au mărturisit o 
serie de alți șoferi — se vede 
mai cu „scaun la cap" și care 
dau dovadă, în fond, de o fi
rească profesionalitate printre 
care Constantin Maican. Ștefan 
Radu — necazul călătorilor poa
te fi soluționat printr-un dram 
de spirit gospodăresc, de iniția
tivă. Nu e atit de greu doar să 
strîngi două șuruburi, să inlo- 
cuiești o bucată de tablă sau 
de pinză. Ne întrebăm de ce 
I.T.B. nu instituie in această
privință un control sistematic 
care să-i oblige pe șoferi să 
asigure condiții civilizate călă
torilor ?

• Asociația de drept internațio
nal și relații internaționale a or
ganizat o masă rotundă pe tema 
„istoria și dreptul internațional". 
Expunind diferitele concepții asu-
pra dreptului internațional și legă
turilor pe care această ramură ju
ridică le are cu istoria, profesorul 
Martin Bos, vicepreședinte al aso
ciației internaționale a juriștilor, 
a subliniat climatul generos in care 
se desfășoară activitatea științifică 
umanistă in România. Cercetătorul 
danez Bertel Heurljn a vorbit des
pre securitate și dezarmare.
• Vești de la reputații construc

tori de pe Lotru ! Aceștia au în
deplinit Înainte de termen sarcinile 
asumate in primele 9 luni ale anu
lui, înscriind totodată un volum 
suplimentar de lucrări în valoare 
de peste 40 milioane lei. Bilanțul 
activității menționează, de aseme
nea, depășirea cu 2.9 la sută a pro
ductivității muncii și reducerea cu 
408 000 lei a cheltuielilor de pro
ducție planificate.

• Prima expoziție a pictorilor 
populari dimbovițeni a fost inau
gurată zilele trecute — ne infor
mează colaboratorul nostru Mihail 
I. Vlad — in sălile Comitetului ju
dețean al Culturii și Educației So
cialiste Dîmbovița. Expun circa "0 
de lucrări tinerii artiști plastici din 
cadrul secției de specialitate a 
Școlii populare de artă din Tîrgn- 
viște. Tot în fosta „Cetate de 
scaun" s-a deschis și o nouă expo
ziție beletristică, — sub titlul „Te 
slăvim Românie, pămint strămo
șesc !“ — ce cuprinde lucrări (in 
proză și versuri) oglindind reali
tăți contemporane din țara noastră. 
Ambele manifestări sînt închinate 
aniversării Republicii.

• In Capitală se desfășoară zile
le acestea cursul pentru protecția 
mamei și copilului, organizat de

Centrul internațional al copilului 
din Franța, in colaborare cu Mi
nisterul Sănătății din Republica 
Socialistă România. Sînt organiza
te cursuri pe teme privind : orga
nizarea protecției materno-infanti- 
le, probleme actuale de statistică 
sanitară referitoare la protecția 
materno-infantilă, serviciu! de me
dicină școlară, adaptarea școlaru
lui sănătos la procesul instructiv- 
educativ.

• începînd de la 1 octombrie 
a.c., intră în vigoare noul orar al 
curselor interne, TAROM.

La elaborarea noului grafic s-a 
urmărit stabilirea unor legături 
mai potrivite cu mijloacele de 
transport feroviare, rutiere și na
vale, precum și sporirea număru

lui de zboruri zilnice. Astfel, In 
Cap.Tală și municipiile Timișoara 
și Arad s-au Înființat trei curse 
zilnice, cu orele de plecare și în
toarcere dimineața, la amiază și 
seara, iar la Oradea dimineața și 
seara. De asemenea, traficul ae
rian de călători pe ruta București- 
Cluj a fost suplimnetat cu o cursă 
care se efectuează dimineața.

Rubrică realizată de 
ANDREI BÂRSAN
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3, Șl TOATE 3
comuna 
Mioara 

str. Da-

Maria Chiper (16 ani, 
Sovata, jud Bacău), 
Cioancă (19 ani, Deva,__ _
cia 61) și Angelica Stan (17 ani, 
Iași, str. Nicolae Bălcescu 12) 
s-au intilnit In Capitală din iti- 
timplare. insă — cum poposise
ră aici in același scop, goană 
după chilipir și „bărbați bine“ 
— s-au „împrietenit" repede. 
Tot atit de repede insă, ispră
vile lor au fost depistate de 
către organele de miliție... Ce 
cauți, găsești •

AM CHEF DE... UN 
TRACTOR !

Lui Iancu Tufan (22 de ani, 
salariat la ferma „Roșia" din 
Capitală) ii vine, intr-o seară, 
o idee năstrușnică. Consumase 
ceva băutură și tocmai de a- 
ceea, dorea să vadă dacă poate 
conduce... un tractor ! Lipsa 
permisului de conducere de ri
goare nu putea constitui, de 
asemenea, o piedică. Deci, la 
volan !

La ora aceasta regretă, desi
gur, amarnic „inspirația" avută. 
Prea tirziu ! Va trebui să răs
pundă în fața legii pentru furt, 
conducere, sub influența alcoo
lului și fără permis.

IN URMĂRIRE.
Acum cîteva zile A.N. (16 ani, 

comuna Drăgășani) se Îndrepta 
liniștită spre casă. Deodată este

ajunsă din urmă de un tinăr 
necunoscut, care, cu diverse 
amenințări, încearcă să o silu- 
ească. Cîteva zgomote auzite pe. 
șosea, îl fac pe huligan să o ia 
Ia sănătoasa. Nu însă înainte 
de a-i fura fetei, la repezeală, 
o canadiană și ceasul de la 
mină.

Cum ______
încă depistat, 
semnalmentele 
20—22 de ani, 
1,70 m, brunet, slăbuț), cu invi
tația ca oricine poate da rela
ții în această privință, să se 
adreseze la miliția Drăgășani. 
sau la inspectoratul General al 
Miliției București.

infractorul nu a fost 
îi prezentăm 
(vîrsta, circa 

înălțimea 1,65—

AMARĂ „LECȚIE"
Ce părere își vor face acum 

despre el colegij de la Fabrica 
de sticlă „Securit" București, 
cei alături de care trăia șl 
muncea zi de zi, cu care Îm
părțea clipele de satisfacție sau 
de tristețe ? Cu ce fel de epitete 
se vor referi ei acum, în discu
țiile lor, la tehnicianul de opti
că Victor Terza (recent tocmai 
împlinise vîrsta de 22 de ani), 
care s-a înjosit pină într-atit 
îneît, intr-una din nopțile tre
cute, a furat un autoturism 
Wartburg. Amară lecție ! Să 
sperăm însă, că măcar ii va fi 
ăe folos.

Haina potrivită pentru dv. ?
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unor cabinete au mai intrat 
aparate de proiecție, de înre
gistrare. că fișierul tematic s-a 
mai completat, că ele au găz
duit unele dezbateri cu stu
denții. Dar, repetăm, unele din
tre acestea au rămas încă la 
faza primelor încercări. Ceea 
ce. după părerea noastră nu re
flectă numai inconstanta unei 
preocupări, ci poate și un im
pas creat de concepția inițială 
a catedrei sau mai bine spus 
lipsa unei viziuni clare, fără a 
mai pretinde, originale. în or
ganizarea cabinetului. Iată, de 
exemplu, cabinetul de la Insti
tutul agronomic București. A- 
flate în luna februarie in plină 
activitate laborioasă, colectivele 
catedrelor de Filozofie. Socia
lism științific și Economie poli
tică, beneficiare pentru acest 
scop a unor spații nesperat de 
mari de alte institute, au reușit 
să deseneze un număr de pa
nouri care au fost expuse în 
cele 4 săli de care dispune ca
binetul (două. mari, adecvate, 
două, adevărat, mai mici), au 
organizat biblioteca de științe 
sociale și. sigur, au sprijinit 
desfășurarea unor activități di
dactice și educative în aceste 
spații. Este mult ? Este sufi
cient ? Se afirmă, pe drept cu- 
vînt, că important este conținu

tul activităților ce se desfășoară 
în interiorul cabinetului, carac
terul laborios al încercărilor ce 
se fac. Nu putem decît să ne 
alăturăm acestui punct de ve
dere. Dar considerăm că nu este 
decit o latură a problemei, cea
laltă latură — instrumentele de 
lucru ale cabinetului, prezenta
rea și încărcătura lor științifică.

la fel de școlărești, neactuali
zate, trecînd peste faptul că se 
prefigurau o serie de alte pro
iecte aflate și azi în faza de... 
proiect, nu putem să nu subli
niem cit de ..goale" au rămas 
pină acum aceste spații.

La Facultatea de istorie a 
Universității se acumulează o 
bună experiență didactică în

CABINETUL DE
ȘTIINȚE SOCIALE
puterea lor de sugestie, forța 
lor propagandistică — nefiind 
mai puțin importantă de vreme 
ce este în măsură să reflecte 
conținutul însuși al activităților 
amintite. Trecînd peste neînde- 
minarea cu care au fost con
fecționate atunci, peste graba 
care n-a îngăduit nici un efort 
de exprimare corespunzătoare, 
concentrata, modernă, prin in
termediul unor grafice, diagra
me. scheme, dar rămase de a- 
tunci necompletate, nerevăzute.

organizarea de cabinete de is
torie, (de arheologie, istorie 
medie, istorie universală, isto
rie modernă a României), care 
ne-am convins, se conturează 
nu numai ca mici muzee ci și 
ca laboratoare, locul unde 
practica din arhive, șantiere 
arheologice. muzee se poate 
prelungi într-un anume fel cu 
bune rezultate pentru’ pr jggti- 
rea studenților Era deci de aș
teptat ca într-o facultate de un 
asemenea profil, cabinetul de

Filozofie, Socialism științific și 
Economie politică să reprezinte 
el însuși o „unitate etalon". Ta
bele și panouri neatrăgătoare 
expuse fără a dovedi intenția, 
necesară, de a le grupa în jurul 
unor idei, teme, a unor adevă
ruri fundamentale ale științe
lor la care studenții sînt che
mați să studieze și să adere, 
rafturi care așteaptă și acum 
să devină neîncăpătoare pentru 
lucrări și publicații de specia
litate, pentru colecții, albume, 
seturi tematice Zadarnic se va 
argumenta că prin unele serta
re se vor mai fi aflînd unele 
materiale interesante, că aici 
Asociația studențească în cola
borare cu cadrele didactice au 
organizat dezbateri în prezența 
unor invitați, dacă însuși cabi
netul nu atrage, nu degajă at
mosfera care cheamă la studiu, 
nu respiră un climat universi
tar atît de necesar a fi pregă
tit încă dinainte de începerea 
cursurilor. O situație asemănă
toare există și la Conservato
rul din București unde gazdele 
ne recomandă ■> splendidă sală, 
lipsită însă, ca și în alte insti
tute, de ceea ce ar trebui să 
recomande, distinct pentru un 
institut sau altul pe de-a-ntre- 
gul, un cabinet de științe soci
ale cu funcționalitate, gata în 
aceste zile să-i primească în
noit pe studenți

lată avantajele unei bune cunoașteri
• Preț mai mic cu 30—40 la sută față de cele executate in

dividual ;
• Fabricile producătoare ne informează că asigură pentru ca

litatea produsului, eventualele reclamații puțind fi făcute în 
termen de 30 de zile de la cumpărare ;

• Prin introducerea noului sistem de confecție și croit, se asi
gură posibilitatea imbrâcării cu confecții de serie a cumpă

rătorilor cu cele mai diferite conformații corporale și siluete.

TABEL DE MĂ Rl Ml
DeNUMi^fA 6A0S/MH 4? 44 46 48 50 52 54 56\58'60l

ntecm.-lWcm. I I I I I 1 I 1 I I
Iniltimts corpu/ui (t) 176c/n.-766<m. •5 n I H Â I H 2 n K

168cm.-160cm. n IE K IE lw 0 E n
bust 0 ^2 44 46 48 50 52 54 - -
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GRUPA 3. centură @ 37 39 41 43 46 48 50 53 5S -
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11 șM ® - - 53 54 54 55 57 58 60 -

bust @ Z) - - - - 50 52 51 56 58 60
GKUPA D. centul ® - - - - 50 52 55 58 60 ^62

șold © - - - - 56 52 59 60 62\65

• Reducerea timpului pentru alegere și cumpărare ;
• Introducerea imediată în folosință prin evitarea așteptării 

la probe, execuție etc. :
• Posibilități mai largi în comoarație cu alte căi. în ceea ce 

privește alegerea materialului, contexturii, desenului, culorii,
în cadrul unei game variate de prețuri ;

• Asigurarea — prin ateliere speciale ale magazinelor — de 
servicii gratuite privind eventualele retușuri, ■ călcarea etc.;

• Prin linia de croială, prin armonizarea accesoriilor, se asi
gură decență, bun gust în condiții de aliniere la orientare
generală ă modei pentru fiecare sezon.



Moment remarcabil
în cronica prieteniei

româno-bulgare
ilanțul pozitiv al vizitei delegației de partid și 
de stat române coraluse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Republica Populară Bulgaria, atmo
sfera cordială, prietenească a întilnirilor dintre 
conducătorii celor două țări, căldura primirii pe 
care locuitorii Vamei au făcut-o solilor poporului

român reflectă trăinicia legăturilor româno-bulgare. adincirea 
raporturilor de colaborare dintre popoarele noastre. Zecile de 
mii de oameni care pe bulevardele orașului Varna. în toate 
locurile vizitate, au aclamat cu entuziasm po tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți reprezentanți ai României socialiste 
au reliefat profunzimea sentimentelor de stimă și prețuire re
ciprocă pe care și le nutresc popoarele român și bulgar, sen
timente ce izvorăsc dintr-o prietenie tradițională, născută î.i 
veacuri de luptă comună pentru afirmarea ființei naționale, 
libertate și independență, pentru dreptul la o viață demnă, 
eliberată de asuprire și exploatare. Anii socialismului au dat 
o nouă forță acestei prietenii, au îmbogățit-o și amplificat-o. 
situînd-o pe fundamentul idealurilor comune ale socialismului 
și comunismului

Ceea ce caracterizează relațiile româno-bulgare este cursul 
lor ascendent, progresul continuu. Succesele înregistrate de cele 
două popoare în direcția dezvoltării economiei și culturii, in 
construcția socialistă, creează premise favorabile pentru lăr
girea neîntreruptă a colaborării multilaterale româno-bulgare. 
Rezultatele obținute pe variate planuri în cadrul acestei cola
borări sînt salutate cu satisfacție de opinia publică/din țara 
noastră care apreciază că dezvoltarea legăturilor româno-bul
gare corespunde intereselor celor două popoare ale noasire, 
intereselor tuturor țărilor socialiste, cauzei păcii și colaborării 
între toate popoarele lumii. Semnarea, în noiembrie 1970, a 
noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală — 
document bogat în semnificații — a stimulat, fără îndoială, 
conlucrarea fructuoasă dintre cele două țări vecine.

Vizita delegației române în. Bulgaria se înscrie în practica 
întîlnirilor la cel mai înalt nivel între conducătorii partidelor 
și statelor noastre, practică valoroasă, constructivă, a cărei efi
cacitate a fost demonstrată de întreaga evoluție a relațiilor ro
mâno-bulgare. în luna august, oamenii muncii din țara noas
tră l-au salutat cu căldură pe tovarășul Todor Jivkov care a 
vizitat litoralul românesc și a avut convorbiri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La scurtă vreme, o nouă întîlnire a îmbo
gățit cronica prieteniei româno-bulgare. Prezența în Bulgaria 
prietenă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a altor conducători 
de partid și stat, a prilejuit un amplu și rodnic schimb de pă
reri asupra relațiilor bilaterale.

Comunicatul publicat la încheierea vizitei subliniază faptul 
că în cursul discuțiilor s-a exprimat hotărîrea celor două părți 
de a colabora în vederea utilizării complexe a potențialului 
hidroenergetic și de navigație al Dunării. în acest sens — re
levă documentul — s-a ajuns Ia un acord și a fost semnat un 
protocol corespunzător cu privire la realizarea în comun a 
„complexului hidrotehnic Cioara—Bclene“ pe Dunăre. Con
ducătorii români și bulgari au convenit ca la construirea aces
tui obiectiv să se aibă în vedere o largă cooperare industriala 
în proiectarea și execuția utilajelor și instalațiilor, folosindu-se 
la maximum capacitățile de producție din cele două țări. To
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „realizarea acestui im
portant obiectiv va avea mare importanță pentru dezvoltarea 
generală a colaborării dintre țările noastre, peniru întărirea 
colaborării dintre toate statele socialiste. Noi am dori ca și 
acest obiectiv să Constituie un exemplu de colaborare între 
două țări socialiste,' țări vecine și să dea posibilitatea realiză
rii și altor obiective prin cooperare între țările noastre**.

Noua construcție de po Dunăre — care urmează celei de la 
Porțile de Fier născută din colaborarea româno-iugoslavă — 
va permite să sc valorifice complex. Ia un nivel superior, po
tențialul acestui fluviu. Se are în vedere, totodată, construirea 
în perspectivă a unui nou complex hidroenergetic în zona Cer
navodă.

Întîlnirea conducătorilor români și bulgari a prilejuit o tre
cere în revistă a ansamblului problemelor ce privesc colaborarea 
țărilor noastre, părțile s-au informat asupra mersului construc
ției socialiste în cele două țări și au avut un schimb de păreri 
asupra unor aspecte de prim ordin ale evoluției situației inter
naționale, dintre acestea detașîndu-se prin importanța lor secu
ritatea europeană și dezvoltarea relațiilor de colaborare și bună 
vecinătate între țările din Balcani.

Vizita delegației române. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în R. P. Bulgaria, convorbirile româno-bulgare des
fășurate într-o atmosferă cordială, prietenească, într-un spirit 
de înțelegere reciprocă, constituie o nouă și remarcabilă con
tribuție la adîncirea conlucrării frățești a celor două popoare, 
la întărirea relațiilor dintre România și Bulgaria.

EUGENIU OBREA

OSLO

Consultări politice privind

formarea viitorului guvern
După ce primul mi

nistru al Norvegiei, 
Trygve Bratteli, a a- 
nunțat și ziua demisiei 
cabinetului său — 6 oc
tombrie —, la Oslo au 
început intense consul
tări politice, în vederea 
formării viitorului gu
vern.

Și

□

După cum informează a- 
genția Associated Press, lide
rii partidelor de centru și 
creștin-popular au declarat că 
sînt dispuși să participe la o 
coaliție guvernamentală tri
partită, iar comitetele execu
tive ale acestor partide au și 
început convorbirile. Per Bor- 
ten, liderul Partidului de Cen
tru, a declarat intr-un inter
viu televizat că, dacă va fi 
solicitat, va accepta să for
meze o coaliție guvernamen-

tală, împreună cu liberalii 
creștin-popularii, respingînd 
ideea formării unui guvern 
monocolor, format în exclusi
vitate din reprezentanți ai 
Partidului de Centru.

în ce privește Partidul Con
servator, a cărui poziție este 
pro C.E.E., liderul acestuia, 
Kare Willoch. a confirmat joi 
că partidul său nu va intra 
într-o coaliție guvernamenta
lă, alături de Partidul de 
Centru și de alte partide care 
resping aderarea Norvegiei la 
Piața comună.

în orice caz, în ipoteza că 
cele trei partide — de cen
tru, creștin-popular și liberal 
— vor reuși să constituie un 
guvern, acesta nu va dispune 
de o majoritate parlamentară. 
Cele trei partide dețin numai 
47 din cele 150 de mandate 
ale Parlamentului.

La *29 septembrie, la Mos- 
^cova a avut loc ședința Pre
zidiului Sovietului ~ 
în cadrul căreia 
ratificat Tratatul 
UR.S.S. și S.U.A. 
limitarea sistemelor 
parare antirachetă, 
agenția TASS. După 
știe, Tratatul a fost semnat la 
Moscova, la 26 mai 1972, de 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.US., și 
președintele S.U.A., R. Nixon.

Greva muncitorilor 
chimisti italieni

Suprem 
a fost 

dintre 
privind 
de a- 
anunță 

cum se

tria chimică și a cauciucului au 
declarat joi grevă.

/^ceasta mișcare socială a fost 
declanșată în semn de protest 
față de refuzul organismelor pa
tronale de a negocia în vederea 
reînnoirii contractelor 
de muncă.

colective

• LA CHEMAREA celor trei 
mari centrale sindicale italiene 
— Confederația Generală a 
Muncii, Confederația Italiană a 
sindicatelor muncitorilor și 
Uniunea italiană a muncii — 
500 000 de muncitori din indus-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteii". 
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA44

• IN CADRUL CONSI
LIUL!. I DE SECURITATE 
au continuat dezbaterile pe 
marginea problemei rhode- 
siene. In intervenția sa. mi
nistrul de externe al Keny- 
ei, Njoroge Alungai, a con
damnat reluarea de către 
Statele Unite a importurilor 
de crom si de alte minereuri 
din Rhodesia, acțiune care 
— a declarat ei — a însemnat 
încălcarea flagrantă a sanc
țiunilor adoptate de însuși 
Consiliul de Securitate și a 
contribuit la ameliorarea 
poziției regimului de la Sa
lisbury in ceea ce privește 
rezervele de devize44.

In cadrul aceleiași ședințe 
a fost audiat și Eshmael 
Mlambo. reprezentant al 
Congresului Național African 
(A.N.C. — organizație a 
populației de culoare) din 
Rhodesia, care a fost invi
tat la Națiunile Unite de că
tre cei trei membri africani 
ai Consiliului — Guineea, 
Somalia și Sudan. „Poporul 
Zimbabwe, a arătat eL este 
hotărit să-și recucerească 
libertatea cu orice preț, așa 
cum a demonstrat-o la în
ceputul acestui an. Noi vom 
respinge orice reglementare 
a problemei rhodesiene care 
nu se bazează pe principiul 
,.un om, un vot". Referindu- 
se la sancțiunile adoptate 
împotriva regimului Smith, 
reprezentantul A.N.C. le-a 
apreciat ca „superficiale și 
ineficace44-

Declarația comună chino - japoneză
Agenția China Nouă anunță că Ciu En-lai. premierul Con

siliului de Stat al R.P. Chineze, și Kakuei Tanaka, primul 
ministru al Japoniei, au semnat, la 29 septembrie, la Pekin, 
declarația comună chino-japoneză.

După ce relevă că președintele 
Mao Tzectun.l-a- intîlnit pe primul 
ministru Kakuei Tanaka, cu care 
a avut o discuție serioasă și-prie
tenească, declarația menționează 
că premierul Ciu En-lai și minis
trul chinez al afacerilor externe, 
Ci Pîn-fei. au avut un schimb de 
păreri serios și sincer cu^primtri 
ministru Kakuei Tanaka și minis
trul japonez al afacerilor externe, 
Masayoshi Ohira, cu privire, la 
diferite probleme bilaterale și la 
alte chestiuni de interes comun, 
normalizarea relațiilor între China 
și Japonia fiind punctul central.

China și Japonia sînt țări vecine, 
separate numai de o fîșie de apă, 
și a existat o istorie îndelungată a 
prieteniei tradiționale dintre ele. 
arată declarația. Cele două po
poare doresc cu ardoare să pună 
capăt stării anormale a relațiilor 
ce a existat pînă acum între, cele 

țări. încetarea stării dedouă

Dezbaterile din Adunarea
Generală a O.N.U.

generală, desfășurate în 
__________________ __ _ sesiuni a Adunării Gene- 

______ ________ _ reprezentanții diferitelor state membre ale orga
nizației au continuat să expună poziția guvernelor lor asupra 
principalelor probleme ale vieții internaționale și în legătură 
cu rolul O5.V. in acest context.

In cadrul dezbaterilor de politică 
ședințele plenare ale celei de-a 27-a 
rale a O.N.U„ i —‘

Amintind că organizația in
ternațională a fost creată ..pen
tru a proteja generațiile viitoare 
de flagelul războiului", minis
trul de externe al Canadei, Mit
chell Sharp, a apreciat câ, de 
la crearea organizației, cel mai 
considerabil progres ir. această 
privință a fost înregistrat In 
cursul ultimului an. După ce 

amintit diferitele tendințe 
pozitive care s-au manifestat în 
acest răstimp în relațiile din
tre state, e! a apreciat câ Or
ganizația Națiunilor Unite ur
mează să înregistreze transfor
mări datorită acestor noi reali
tăți. Oprindu-se, totodată, la 
dificultățile cu care este con
fruntată. în prezent, comunita
tea internațională. ministrul 
canadian a remarcat contribu
ția O.N.U. la soluționarea dife
ritelor probleme litigioase și 
s-a pronunțat pentru sporirea 
rolului organizației.

Semnalind tendințele de rela
xare a tensiunii în relațiile in
ternaționale, ministrul de ex
terne al Italiei, Giuseppe Me
dici, a acordat o atenție parti
culară recentelor evoluții din 
Europa, care — a spus el — pot 
aduce o contribuție hotărftoare 
la stabilitatea pe continent și, 
prin aceasta. în întreaga viață 
internațională. Șeful diplomației 
italiene a subliniat aportul con
ferinței țărilor europene la cau«- 
za cooperării pe continent. „In 
acest spirit — a spus el — noi 
conlucrăm pentru pregătirea sa 
în mod corespunzător".

„Dacă procesul de destindere 
va progresa, a declarat în dis
cursul său ministrul de exter-

legătură

Karjalai- 
condițiile 
țările să

ne al Finlandei, Ahti 
nen, po: fi întrunite 
generale in care toate . 
trăiască in pace și securitate, 
fără amestec riin afară în afa
cerile lor interne". în confor- 
mi ta: e cu principiile Cartei 
O.N'.U. și în spiritul destinde
rii. a continuat el, Finlanda a 
conlucrat 
înțelegerii 
încurajat, 
printr-un __r__  ,
țiativele și eforturile de orga
nizare a unei conferințe pentru 
securitate și cooperare în eu
ropa. Guvernul finlandez, a a- 
dâugat el. consideră că evolu
țiile internaționale mai recen
te au contribuit în mod hotă- 
rîtor ia începerea, în viitorul 
apropiat, a' consultărilor multi
laterale pregătitoare ’ ’ ” ’
sinki".

Evaluînd poziția 
viața internațională, 
legației Greciei, 
Papayotakos, secretar de stat 
pentru afacerile externe, a a- 
preciat că organizația este în 
măsură să înfrunte într-un 
mod mai adecvat problemele 
internaționale dificile. în ce 
privește situația din Europa, 
reprezentantul Greciei a făcut 
cunoscută hotărîrea țării sale 
de a participa la lucrările con
ferinței europene de securitate 
și cooperare. Totodată, el a sa
lutat ameliorarea climatului 
politic în Peninsula Balcanică. 
„Considerăm că există un te
ren amplu în care poate avea 
loc o colaborare efectivă între 
țările balcanice", a apreciat re
prezentantul Greciei.

activ pentru cauza 
europene. „Noi am 
de ia bun început, 

răspuns pozitiv, ini-

de la Hel-

O.N.U. în 
șeful de- 

Constantin

R.P. POLONĂ : Imagine din orașul Poznan

război și normalizarea relațiilor 
chino-japoneze. se subliniază în 
declarație, vor deschide o pagină 
nouă în analele relațiilor dintre 
cele două țări.

Partea japoneză este puternic 
conștientă de responsabilitatea Ja
poniei pentru pagubele enorme 
provocate în trecut poporului chi
nez prin război și le regretă 
profund.

în continuare, în declarație se 
subliniază că partea japoneză îșt 
reafirmă poziția potrivit căreia, in 
căutarea realizării normalizării re
lațiilor dintre Japonia și China, ea 
pleacă de la înțelegerea deplină a 
celor trei principii în vederea res
tabilirii relațiilor diplomatice, pre
zentate de guvernul Republicii- 
Populare Chineze. Partea chineză, 
se menționează în document, salu
tă această poziție.

Deși sistemele sociale ale Chinei 
și Japoniei sint diferite, cele doua 
țări pot și trebuie să stabilească 
relații pașnice și prietenești, sub
liniază declarația. Normalizarea re
lațiilor și dezvoltarea unor relații 
de prietenie și bună vecinătate în
tre cele două țări corespund inte
reselor celor două popoare și vor 
contribui, de asemenea, la redu
cerea încordării în Asia și la salv
gardarea păcii în lume.

In continuare, !n declarație se 
arată :

Starea anormală a relațiilor ce a 
existat pînă acum între R. P. Chi
neză și Japonia este declarată în
cheiată de la data publicării pre
zentului document.

Guvernul JaDoniei recunoaște 
guvernul R. P. Chineze ca singurul 
guvern legal al Chinei.

GuvemUl R. P. Chineze reafirmă 
că Taiyanul este o parte inaliena
bilă a teritoriului Republicii Popu
lare Chineze. Guvernul Japoniei 
înțelege pe deplin și respectă a- 
ceastă poziție a guvernului Chinei 
si aderă la poziția ei. conformîn- 
du-se articolului 8 al Proclamației 
de la Potsdam.

Guvernul Republicii Populare 
Chineze și guvernul Japoniei au 
hotarît să stabilească relații diplo
matice. începînd cu data de 29 
septembrie 1972. și să procedeze la 
schimbul de ambasadori cit mai 
curind posibil.

Guvernul R. P Chineze declară 
că, în interesul prieteniei între po
poarele Chinei și Japoniei, renunță 
Ia cererea privind despăgubiri de 
război din partea Japoniei.

Cele două guverne sint de acord 
să stabilească relații diira’oile de 
pace și prietenie, pe ba2a princi
piilor respectării reciproce â su
veranității și integrității teritoriale, 
neagresiunii reciproce, neameste
cului în treburile interne, egalității 
și avantajului reciproc și co
existenței pașnice.. Respectînd prin
cipiile avansate și principiile Cartei 
Națiunilor Unite, guvernele celor 
două țări afirmă că, în relațiile lor 
reciproce, toate disputele trebuie 
să fie rezolvate prin mijloace paș
nice, fără să se recurgă ia forță 
sau amenințarea cu folosirea for
țe:.

Declarația subliniază că normali» 
zarea relațiilor dintre China și Ja
ponia nu este orientată împotriva 
unei terțe țări și că nici una din 
cele două țări nu va căuta hege
monia în Asia și regiunea Pacifi
cului și ambele se opun eforturi
lor depuse de oricare altă țară sau 
grup de țări în scopul stabilirii u- 
nei asemenea hegemonii.

In vederea consolidării dezvoltă
rii relațiilor pașnice și prietenești, 
se arată în declarație,, guvernul 
R. P. Chineze și guvernul Japoniei 
sint de acord să poarte negocieri 
pentru încheierea unui tratat de 
pace și prietenie.

Agenția China Nouă informează 
că. în cursul unei conferințe de 
presă ținute la Pekin. în diminea
ța zilei de 29 septembrie, ministrul 
japonez al afacerilor externe, 
Masayoshi Ohira. a declarat : „Ja
ponia și China au stabilit relații 
diplomatice, și tratatul de pace din 
1952 dintre Japonia și Taivan a 
pierdut orice semnificație începînd 
de astăzi. Guvernul japonez consi
deră că drept rezultat, al normali
zării relațiilor chino-japoneze. tra
tatul de pace dintre Japonia și 
Taivan și-a pierdut semnificația 
existenței și este declarat caduc, 
deși această problemă nu este 
menționată în declarația comună*4.

ntre constatările 
| j ce^e ma* P^cu“ 
'ja te pe care le-am 
II făcut în C1 ’ 
11 a fost —

cum mai 
neam și cu altă ocazie 
deosebita căldură cu 
locuitorii acestei uriașe 
îi înconjoară pe aceia pe 
îi primesc ca oaspeți și prie
teni. Trecînd, într-o zi, prin 
luțnga galerie deschisă, cu 
8 000 de picturi diferite, a 
Palatului de vară disi Pekin, 
le-am mărturisit însoțitorilor, 
activiști ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, această descoperire a 
mea. Eram pe malul lacului 
Kun Min, un lac artificial 
de vreo 220 de hectare, tre
ceam prin dreptul „Palatului 
de ascultare a • privighetori
lor" (în China un „palat" este 
egal cu o imensă curte în in
teriorul căreia se găsesc nu
meroase alte palate, de di
mensiunile unor mari con
strucții europene), iar ei, to
varășii chinezi, au zîmbit. 
„Știți, mi-au spus vădit mă
guliți de aprecierea mea, 
străinii au dat chinezului, în 
genere, o denumire care poa
te părea ciudată. I-au zis 
«termosul asiatic»1*. Rostind 
aceste cuvinte, cel ce vorbea 
a făcut o pauză urmărindu-mi 
reacția. Legătura nu era însă 
greu de stabilit: chinezul 
poate lăsa o oarecare impre
sie de răceală exterioară, vrea 
să zică acea caracterizare ; 
pe dinăuntru însă. în firea sa, 
„clocotește de căldură, ca un 
termos bun**, cum spuneau, 
mîndri de valoroasa calitate 
a poporului lor, însoțitorii 
mei.

Recunosc că această calita
te, una dintre cele mai fru
moase din cîte poate avea o- 
mul, am întîlnit-o peste tot 
unde am fost în China. Sce
nele se petreceau cam în fe
lul următor: soseam cu ma
șinile într-un loc, oamenii își 
vedeau serioși de treburile 
lor, harnici ca niște albine 
într-un stup bogat populat. în 
momentul cînd Ii se spunea 
cine sîntem, pe figurile lor 
se petrecea o minune : în o- 
chii prelungi, foarte negri, pe 
obrajii mici și rotunzi, >pe 
danturile de fildeș pur răsă
rea un soare cu o lumină a- 
dînc omenească, prietenească, 
tovărășească. îți venea din
tr-odată să spui : „formidabil, 
ce tineri sînt!“.

Prima constatare de acest 
fel am făcut-o la Universita
tea Cin-Hua. 
piața Tien An Men, ...... 
cît un modem aerodrom, a- 
cel loc unde la fiecare 1 
Octombrie are loc o mare 
sărbătoare, străbătusem car
tierul studențesc al Pekinului 
— oraș în marele oraș r— și 
ajunsesem în fața unor coloa
ne de marmură, în spațiile 
cărora ne aștepta un nume
ros grup de studenți și pro
fesori. Bucuroși de oaspeți, 
în ținuta lor de o eleganță a 
simplității, tinerii aceia ne-au 
zîmbit dintr-odată atît de 
deschis îneît ne-am simțit a- 
proape intimidați. Aveam să 
mă conving însă, clipă de 
clipă după aceea, că în fi
rea lor se găsește filonul de 
uraniu al prieteniei...

China
- așa 

spu-

care 
țări 

care

Traversasem 
uriașă

convorbiri
R. P. Chineză

R.r. a Germanici

ne, Nzo Ekhangaki, a fost primit 
joi de președintele Ugandei, ge
neralul Idi Amin. în cadrul în
trevederii. șeful statului ugan- 
dez a făcut cunoscut că este 
gata să înceapă negocieri de 
pace cu autoritățile tanzaniene. 
Idi Amin s-a declarat satisfăcut

S3
• AGENȚIA V.N.A. anunță că 

alte trei avioane americane,v 
care efectuau raiduri de bom- ț 
bardament asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, au fost doborîte 
de unități ale Armatei populare 
vietnameze. în felul acesta, nu
mărul aparatelor de zbor pier
dute de S.U.A. în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam se ridică la 
3 940.

• SECRETARUL GENERAL 
al Organizației Unității Africa-

de misiunea asumată de pre
ședintele Somaliei, Siad Barre, 
în vederea soluționării conflic
tului dintre Uganda și Tanzania.

Manevrele N.A.T.O, 
din Atlantic

• IN PARTEA DE NORD a 
Oceanului Atlantic s-au desfășu
rat, timp de două săptămîni, 
manevre ale blocului militar

N.A.T.O. La exerciții, care au 
purtat denumirea „Strong Ex
press*4; au participat 64 000 de 
oameni din 15 țări ale N.A.T.O. 
și aproximativ 300 nave din 
S.U.A., Marea Britanie, Olanda 
și R. F. a Germaniei — preci
zează agenția United Press In
ternational.

• AGENȚIA M.T.I. anunță că, 
joi seara, la una din minele 
trustului carbonifer Mecsek, din 
apropierea orașului Pecs, a iz
bucnit un incendiu. în ciuda in
tervenției prompte a echipelor 
de pompieri, care au procedat, 
de urgență la localizarea - și- 
stingerea focului, cinci mineri 
și-au pierdut viața.

Se- fac cercetări pentru sta
bilirea cauzei izbucnirii incen
diului.

PEKIN 29 (Agerpres). — 
Un comunicat al Ministeru-, 
lui Afacerilor Externe ăl 
R.P. Chineze — difuzat de 
agenția CHINA NOUĂ — a- 
nunță că la Bonn au avut 
loc convorbiri între repre
zentantul guvernului R.P. 
Chineze și reprezentantul 
guvernului R.F. a Germani
ei cu privire la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări'și cu privire 
la problemele legate de a- 
ceasta. Convorbirile s-au în
cheiat cu succes Ja 29 sep
tembrie 1972.

Ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Chineze,. Ci Pîn- 
fei — se arată în comunicat 
— a adresat o invitație mi
nistrului afacerilor externe 
al R.F. a Germaniei,.. Walter 
Scheel, să facă o vizită ofi
cială în China. Ministrul de 
externe al R.F. a Germa
niei a acceptat invitația și 
va face o vizită la Pekin în
tre 10 și 14 octombrie 1972. 
în timpul vizitei, miniștrii 
de externe ai celor două țări 
vor semna și vor da publici
tății un comunicatr comun cu 
privire la stabilirea relații
lor diplomatice și schimbul 
de ambasadori.

Un comunicat identic a 
fost dat publicității la Bonn 
de Ministerul de externe 'al 
R.F.G.

U
niversitatea Cin- 
Hua este o uni
versitate tehni
că. In cele 11 
facultăți ale sale 
pregătește ingi

neri în 48 de specialități (e- 
lectronică, automatică, mașini 
de precizie etc.). Un număr 
de 5 000 de persoane, dintre 
care 2 600 cadre didactice, 
deservesc pe cei 4 500 de 
studenți (creșterea anilor ur
mători indicînd cifra > de 
10 000 tineri în amfiteatre). 
O universitate de mari pro
porții (460 000 m2 săli și la
boratoare), care amintește de 
marile universități ale lumii. 
Înființata în 1911, ea a pre
gătit în 38 de ani, pînă Ia e- 
liberare, 2 700 absolvenți, în 
timp ce, din 1949 pînă în 
1970, peste 43 000 de tineri 
au ieșit pe porțile ei 
tlul de specialiști.

Potrivit sistemului 
de învățămînt, tinerii 
studenți la 20 de ani, siste
mul de recrutare fiind înde
osebi bazat pe aprecierea de 
către colectivele de muncă a 
calităților intelectuale și mo
rale ale candidați lor. Com
portamentul moral și caracte
rul — iată criterii ■ de admi
tere. asupra cărora gazdele 
ne dau cîteva explicații. „Sînt 
inteligenți și inteligenți, ne 
spuneau ei. Merită să-i ajuți 
sa-și însușească cele mai 
înalte cunoștințe pe acei ti
neri a căror inteligență este 
constructivă, pozitivă. De ce 
am pregăti intelectuali al 
căror comportament ar fi o- 
rientat spre contrariul acestor 
calități ?“ Ca și în facultăți
le cele mai moderne, siste

cu ti-

chinez 
devin

mul de predare se deosebește 
de cel școlăresc : profesorul 
face numai lecții demonstra
tive, studentul avînd, pentru 
rest, Ia dispoziție, bibliogra
fia corespunzătoare. Un cu- 
vînt este aici sinonim cu un 
principiu : autostudiul.

Am fost invitați într-o oră 
de curs, la anul II al facul
tății de electronică. O sală cu 
o decorație simplă — o har
tă, o tablă imensă, plină cu 
formule scrise cu cretă de 
mai multe culori. în sală cir
ca 10 fete și aproximativ 20 
de băieți. Tema: înmulțirea 
la mașina de calcul. Subiec
tul ? Luat dintr-un program 
concret de lucru, de la un 
șantier. Legătura cu practica

niversității, în acest Ioc i-am 
făcut noi, membrii organiza
ției comuniste de tineret, o 
primire foarte călduroasă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei sale la U- 
niversitatea noastră**. Tînăra 
asistentă se mîndrea cu fap
tul că a fost unul dintre cei 
care, în calitate de gazde, 
i-au vorbit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre ti
neretul Chinei, despre aspi
rațiile sale, despre formele 
activității sale revoluționare. 
Astăzi, ne 
organizația 
neret din 
parte peste 
totalul studenților.

spunea ea, din 
comunistă de ti- 
universitate fac 
45 Ia sută din 

Condusă

Cin-Hua, un palat a!
• • • •

științei și tinereții >

Însemnări de EUGEN FLORESCU

este apa vie a învățămîntului 
chinez de toate gradele. Uni
versitatea însăși are 60 ate- 
liere-fabrici (într-unul din ele 
studenții produc autocamioa
ne). Studenți și profesori ai 
acestui mare lăcaș de învăță
mînt sînt autorii proiectului 
celei mâi mari săli din Pe
kin, cu 10 000 de locuri. Tot 
ei și-au proiectat și amena
jat grădina universității, de 
200 hectare.

Am vizitat biblioteca Uni
versității Cin-Hua. Săli imen
se, atmosferă care amintește 
de serioasa și studioasa Gre
cie Antică. Sesizîndu-se de 
intrarea noastră, directorul se 
simte dator să dea explicații 
cititorilor. „Au venit prieteni 
din România !**, le spune el 
și dintr-odată aceeași lumină 
de zîmbet umple spațiile, 
pînă departe. Biblioteca, în 
rafturile cărora se găsesc 
1 300 000 de volume, conține 
și numeroase rarități, între 
care cele mai vechi scrieri 
chineze (pe os de broască 
țestoasă, datînd de acum 
3 500 ani, apoi scrieri din e- 
tapa a doua — pe bambus, 
a treia — pe mătase, din e- 
tapa descoperirii hîrtiei, anul 
206 înaintea erei noastre). A- 
proape un sfert din volumele 
bibliotecii reprezintă cartea 
străină. La mii de kilometri 
de țară sîntem, de data a- 
ceasta, realmente emoționați 
să descoperim un raft cu vo
lume românești,
ale Partidului Comunist Ro
mân, Buletinul românesc 
„Progresele științei**, buleti
nul Institutului politehnic din 
Iași și multe altele.

de partid, ea este autorul și 
organizatorul principalelor ac
tivități politice, educative ale 
tineretului studențesc. In uni
versitate există și o asociație 
din care fac parte toți stu
denții, ale cărei principale 
obiective vizează aplicarea 
indicațiilor organizației de 
partid, măsuri privind re
prezentarea studenților, orga
nizarea activităților cultura
le, sportive, sanitare etc. 
Principiul autogospodăririi 
este un principiu fundamen
tal al vieții studențești în u- 
niversitate.

documente

D
intre studenții 
pe care i-am cu
noscut cu aceas
tă ocazie am re
ținut numele 
frumoasei asis

tente de la catedra de apa
rate electronice, Liu Hai-han. 
„Iată, ne-a spus ea, arătîn- 
du-ne un spațiu din fața u-

esela, deschisă, 
mereu zîmbitoa- 
re, asistenta Li’j 
Hai-han, împre
ună cu alți 
membri ai comi

tetului organizației de tine
ret, ne-au invitat într-unul 
din laboratoarele universită
ții, unde ni se pregătise o 
surpriză : unei mașini de tip 
cibernetic i s-a dat „sarcina** 

. să compună o melodie pen
tru noi, pentru oaspeți. Ele
mente de bază, cîteva acor
duri specifice muzicii popu« 
lare românești. Tema —• un 
cîntec cu titlul „Frumos e-n 
România*'. O bandă de hîrtie 
a început să curgă dintr-un 
dispozitiv, în timp ce ființa 
cibernetică de forma unui 
perete cu mii de beculețe a 
început să emită interesante 
acorduri cu ecouri din fol
clorul nostru și cel chinez 
însoțite de dansuri policrome 
de luminițe acompaniatoare. 
Era o mașină creată în între
gime de specialiștii chinezi, 
iar realizarea o performanță 
tehnică pentru care meritau 
laudele noastre cu atît mai 
mult cu cit cîntecul era, în- 
tr-adevăr, compus prin capa
citatea computerului, dar a 
cărui voință era de fapt voin
ța lor, a prietenilor chinezi. 
Mașina nu făcea altceva de- 
cît să dea expresie și să am
plifice sentimentele lor...

/

*

Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
— Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Gaviței nr. 64—66. P.O.B. — 2001“ — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii44.

0E LECTUR,’


