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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit delegația 

conducerii firmei „Rolls ■ Royce"
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri di
mineața, pe membrii delegației 
conducerii firmei ..Rolls Royce", 
în frunte cu Sir Kenneth Keith, 
președintele Consiliului de Ad
ministrație. care se află într-o 
vizită in țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaras. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vieepre-

ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Boldur. minis
trul industriei construcțiilor de 
masini-unelte și electrotehnicii, 
Nicolae M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Gheorghe 
Oprea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Ștefan 
Ispas, directorul general al 
Centralei industriale pentru 
aeronautica română.

A participat, de asemenea,

Derick Rosslyn Ashe, ambasa
dorul Marii Britanii la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au 
fost discutate probleme privind 
colaborarea și cooperarea dintre 
industria română și firma 
,.Rolls Royce", atît în ramura 
construcțiilor aeronautice, cit 
și în alte domenii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ÎNFĂPTUIND HOTĂRÎRILE PLENAREI C. C. AL P. C. R.

UTECIȘTII RĂSPUND 
PRIN FAPTE DE MUNCĂ 

chemării de a realiza
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
TINERII OȚELARI

IN NUMĂRUL
DE AZI-______ £ •

• Conferințele de alegeri
— dezbateri despre respon
sabilitatea utecistă
• „Turneul campionilor"
• Democrație și disciplină

(in pag. a 2-a)
• Ei dau țării lumină
• Foto-anchetă la Chiehiș.

(In pag. a 3-a)
• Lumea ideilor
• Știință

(in pag. a 4-a)
• Un profesor de istorie se 

j adresează sculptorilor
, • Atelier sau sală de lec

tură ?
• Tinerii dramaturgi — în
tre ceea ce pretind și ceea 
ce oferă

(in pag. a 5-a)
• Oameni, experiențe, pa- 

' siuni
• De la om la om

(in pag. a 6-a)
\ • Aventura
• Sport
• Actualitatea pentru tine- 

j ret
(in pag. a 7-a)

Al REȘIȚEI
SE ANGAJEAZĂ

Recent, Comitetul Central oi Un jrr -i r z - - - •
clin partea organizației U.T.C. din sec*.a O*e zr z S e—e-s Vz z _z_- 
binatului siderurgic Reșița scrisoareade mai jos care prezintă angajamen
tul tinerilor oțelari din acest cenfcj merai_'z c c. C' - e Ic - ez
sarcinilor de producție pe 1973, la înfăptuirea măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembriec.c.

care se aatenalunJă *■- 
șajiimt») acestei argaai-

Uteciștii din secția Cțelărie Siemens Mov - 
a Combinatului Siderurgic Reșița, intrun ti - 
adunarea generală de dare de seamă s; ale
geri, analizînd în spirit de înaltă răspundere 
activitatea desfășurată de organele și organi
zațiile U.T.C., aportul tineretului la transpunerea 
în practică a hotărîrilor adoptate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională a partidului, 
au hotărît adoptarea unor măsuri concrete 
care să sporească contribuția lor la îndepli
nirea cincinalului înainte de termen.

Sub conducerea organizației de partid și cu 
sprijinul conducerii secției s-au stabilit :

• Preluarea de către o brigadă de tineret a 
conducerii și deservirii cuptorului nr. 1, care va 
realiza în anul 1973 o producție suplimentară 
de 500 tone oțel, va reduce consumul de com
bustibil cu 2 kg tonă oțel și va economisi feroa
liaje în valoare de 200 000 lei.

« în anul 1973 cuptorul nr. 1, condus de 
brigada tineretului, va elabora întreaga canti
tate de oțel pe 30 zile cu fier vechi colectat de 
organizația U.T.C. din oțelărie.

• Avind în vedere că în mare parte mate
rialul refractar folosit la O.S.M. se aduce din 
import, tinerii se angajează ca in anul 1973 să 
recupereze o contitate de cărămizi echivalentă 
cu necesarul obișnuit la refacerea cuptorului nr. 1, 
în valoare de circa 2 milioane lei.

• Cunoscînd indicațiile conducerii partidului 
și statului privind valorificarea superioară a 
metalului și îmbunătățirea performanțelor teh
nice ale acestuia, brigada de tineret de la 
cuptorul nr. 1, se angajează să asimileze in 
anul 1973 două noi mărci de oțeluri cu carac
teristici superioare, să reducă procentul de 
rebut cu 20 la sută față de nivelul acestui an, 
să crească indicile de utilizare extensivă la 
peste 92 la sută din timpul calendaristic.

• Lunar, în toate sectoarele de activitate, se 
va institui o zi a bunului gospodar, in scopul 
organizării și amenajării. depozitelor de materii 
prime și materiale, recuperării unor deșeuri, 
îmbunătățirii condițiilor de muncă și înfrumu
sețării secției, care să conducă la economii 
anuale de peste 300 000 lei.

• Pentru ridicarea continuă a competenței 
profesionale a tinerilor oțelari, organizația 
U.T.C. va iniția trimestrial concursuri pe me
serii, schimburi de experiență cu alte colective 
de muncă, întilniri cu muncitorii virstnici, va 
mobiliza întregul tineret din secție la cursurile 
de calificare și perfecționare precum și la cali
ficarea în a doua meserie.

In vede-ee educării

gan.iatiei 
educative
cațîa prin 
toți tinerii 
urmași ai
muncitoare. In acest

muncă și pentru maMcă. asdei mc* 
din secția noastră so oev-ă v-ed^o 
trodrtnlor rere'-t-o-c-e ase cicset

răsptmde P»
fapte de mur.că și viață griji pe care ne-o o- 
cordă comuniștii d:n secte core ocSoneazo 
permanent in sprijinul nostru, sub der-zo „Fre
care comunist angajat direct - creșterea s 
educarea comunistă o tăteretuiu “.

In dorința de a fi cit mai ut; petre» -oastre 
scumpe. Republica Socialistă Romer- c de a 
contribui direct la indepln rea cine “= - - 
înainte de termen, )a opera măreață de 
a societății socialiste multilateral dezvo rată, 
manifestindu-ne dragostea și recu-ost-to fotă 
de Partidul Comunist Român — ne ance o— să 
nu precupețim nici un efort pentru ndepi - -ea 
grandiosului program elaborat de Corgresj a1 
X-lea și Conferința Națională a part duL a 
sarcinilor stabilite de plenara C. C. ol P.CJL din 
20-21 noiembrie a.c., spre binele s fere rea 
întregului nostru popor.

Comitetul U.T.C. din C. S. Reșița

I UN SUCCES j
I în numai trei zile

La concursul de pronosticuri sportive, ini- 
IJiat de ziaru» nostru cu prilejui „Turneului 

campionilor** de la Barcelona, au sosit din ’ 
toată țara

. peste 12 000 de scrisori
PE ADRESA

I „Scîntcii tineretului"
Faptul că pentru o singură rachetă 

j — cea cu care maestrul Ion Tiriac l-a I 
• învins pe Tom Gorman in finaia Cupei Da- 
Ivis — sint atiția pretendenți atestă 

marea popularitate de care se bucură tenisul • 
in țara noastră, cu predilecție în rîndurile 
tinerilor, lucru in măsură să-i atenționeze 
pe organizatorii activității la această disci- , I plină, pe cei care produc materiale și echi
pamente sportive pentru, tenis.

Amănunte în pag. a Vil-a. ,

oin. latr-adevăr. greaea- 
F*rea eseatâaU a tatarar 

să' Se. ia această perioa
dă. stabilirea aaar sarcini 
mxrete pentru fiecare ti- 
aăr. care să lepxezinte o 
caatribaue reală la infâp- 
lairea planai ut economic al 
fiecărei colectiv de oameni 
âi aeaneii. Contribuția ti- 
oeietalai aa se poate ma- 
•enaKaa ți au poate fi a- 
aceciată pe baza unor afir- 
aatu generale. Ea trebuie 
să se concretizeze in obiec
tive politice palpabile, in

angajamente proprii și mai 
ales in muncă tenace, res
ponsabilă, consacrată în
făptuirii sarcinilor stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie a.c. Și aceas
ta cu atit mai mult cu cit 
se știe că urmează să aibă 
loc Plenara C.C. al U.T.C. 
cure va analiza activitatea 
U.T.C. in rindul tineretului 
muncitoresc — detașamen
tul principal al organizației 
noastre. Tocmai aceasta 
este orientarea in care Bi
roul Comitetului Central 
pregătește in aceste zile 
viitoarea plenară, și anume 
conferirea unui caracter 
concret întregii munci poli
tico-educative a organiza
țiilor U.T.C. din industrie, 
trecerea hotărîtă la înfăp
tuirea sarcinilor ce revin

organizației noastre revolu
ționare din documentele 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, din 
hotăririle recentei Plenare 
a CC. al P.C.R.

Pregătirea viitoarelor 
dezbateri din Plenara C.C. 
al U.T.C. trebuie să însem
ne pentru toate comitetele 
județene. municipale și 
orășenești imprimarea unui 
curs ascendent activi
tății tuturor organizațiilor 
U.T.C., ancorarea și racor
darea lor temeinică la în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor economice din a- 
cest an. la pregătirea tutu
ror condițiilor pentru o 
bună demarare în înfăptu
irea obiectivelor planului 
de stat pe 1973.

Dezbatere științifica cu tema:

Obiective și metode ale educării 
politice a tinerei generații

Ieri, in prezența unei nume
roase as-scențe, la Academia de 
stun’e sociale și politice din 
CăpitaB s-a desfășurat dezba
terea științifici cu tema „Obiec
tive ți metode ale educării 
politice a tinere generații" 
inițiată, in colaborare, de Aca- 
a -n:a de științe sociale si po
litice. secția pedagogie-psiholo 
gie. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Cer.tral de cercetări pentru pro
blemele tineretului.

Au participat cercetători ști
ințifici, cadre didactice din în- 
vățămintul mediu și superior, 
îndeosebi de la catedrele de 
științe sociale, activiști de 
partid și ai V.T.C., reprezentanți 
ai Ministerului Educației și în
vățământului, ai altor ministere 
și instituții centrale, organizații 
de masă, studenți ai Academiei 
de invățămint social-politic și 
perfecționare a cadrelor „Ștefan 
Gheorghiu".

Luînd cuvântul în deschiderea 
reuniunii, tovarășul Ion Traian 
Ștefăr.escu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a arătat 
că această manifestare se în
cadrează în contex'tul îmbună
tățirii muncii de pregătire poli- 
tico-ideologică a generației ti
nere pe linia înfăptuirii măsu

rilor adoptate de Conferința 
Națională a P.C.R.

Vorbitorul a subliniat necesi
tatea abordării realiste, a carac
terului concret al dezbaterilor 
in vederea conturării activită
ților care să ducă la îmbunătă

țirea acțiunii convergente a 
diferiților factori, pentru for-

ADRIAN VASILESCU
TRAIAN GÂNJU

(Continuare în pag. a VII -a)

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de conferința de partid a Centrului 

Universitar
Recent a avut loc Conferința 

fde aar'e de seamă și alegeri a or
ganizației de partid a Centrului 
Universitar București, care în- 

■ tr-un puternic climat partinic, 
combativ, a făcut o temeinică 
analiză asupra activității de 
modernizare continuă 
vâțămîntuiui, de 1 
organică a acestuia 
cetarea științifică și producția, 
cu viața economico-socială. de 
îmbunătățire calitativă a între
gului proces de pregătire profe
sională șl de educare comunistă 
î tineretului universitar în spi
ritul înaltelor principii și idea
luri ale partidului nostru.

Cu acest prilej a fost trimisă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
următoarea telegramă : „Comu
niștii, cadrele didactice și stu
denții din Centrul nostru uni
versitar vă raportează, scumpe 
tovarășe Ceaușescu, că sînt an
gajați cu toate forțele lor în 
acțiunea de traducere în viață 
a indicațiilor dumneavoastră pri
vind integrarea organică a în- 
vățăinîntului cu cercetarea ști
ințifică și producția, cu viața 
economico-socială, în acțiunea 
de îmbunătățire calitativă a 
muncii de pregătire profesio
nală și de educare comunistă a 
tineretului universitar. Realiză
rile dobindite pină acum, ca și 
climatul de muncă exigent, 
partinic care s-a creat în insti
tute și facultăți constituie o ga
ranție că sarcinile trasate de 
partid privind modernizarea 
continuă a învățămîntului în 
pas cu necesitățile actuale ale 
societății noastre vor fi îndepli
nite cu succes.

Programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate,' 
bogata activitate teoretică șl 
practică desfășurată de partid, 
fertilizează gîndirea creatoare, 
spiritul novator, stimulează pre • 
ocuparea pentru ridicarea

i

t a în- 
integrare 
cu cer-

t

București
nivelului calitativ al mun
ții organizațiilor noastre de 
partid, constituind pentru mun 
ca noastră un ghia clar și de 
largă perspectivă. Animați de 
sentimentul unei inalte respon • 
sabilități. vom asigura îmbogă
țirea continuă a conținutului 
științific și educativ al cursuri ■ 
lor, lecțiilor, seminariilor și lu
crărilor practice, îmbunătățire» 
activității ideologice și politico ■ 
educative, orientarea ei mai hu- 
tărîiă spre dezvoltarea conștiin
ței socialiste a cadrelor didacti
ce și studenților în spiritul 
înaltelor principii și idealuri 
ale partidului nostru. Proiectul 
de norme ale vieții si activității 
comuniștilor, ale eticii si echi
tății socialiste, aflat în prezent 
în dezbaterea organizațiilor de 
partid și de tineret, constituie 
pentru noi un îndrumar pre
țios în munca complexă si de 
răspundere ce se desfășoară in 
institute și facultăți pentru plă
mădirea omului de tip nou, în
flăcărat militant și patriot al 
României socialiste.'

Ne angajăm ca, alături de 
toți oamenii muncii din patria 
noastră, să ne aducem eu en
tuziasm contribuția Ia mișcarea 
de masă pentru îndeplinirea 
planului cincinal înainte'de ter
men, la această îndrăzneață o- 
peră de accelerare a progresului 
economico-social, de sporire a 
forței și prosperității țării.

Dorim să vă asigurăm, iubite 
tovarășe secretar general, că 
organijfcția de partid a ’ Cen
trului 'Universitar București va 
face totul pentru a-și exercita 
cu și mai multă eficiență rolul 
de conducător politie in întrea- 
Ka activitate din institutele și 
facultăț'Ze Capitalei, pentru a-si 
aduce o contribuție tot mâi 
mare Ia dezvoltarea și moderni
zarea școlii superioare, la for
marea conștiinței comuniste a 
studenților și cadrelor didacti
ce, la înflorirea patriei noastre 
socialiste".

FORMAȚIA
RECURENTĂ

■ 1

de ACULIN CAZACU

Există o strategie a educației. O strategie căreia conceptul 
de educație permanentă i-a adîncit sensurile prin adaos de 
viziune sistematică la obiective și mijloace sau prin impactul 
masiv de tehnologie. Extinsă pe aria întregii vieți a omului, 
eduțația a putut să pară unora drept domeniu în care ba
rierele de virstă s-ar șterge iar accentele de intensitate s-ar 
distribui uniform. Și totuși, nu numai prin forța tradiției,, ci 
și prin realitatea dominantă a structurilor termenului de edu
cație i se asociază totdeauna cel de tinerețe. Frecvențelor și 
indicilor statisticii populației - argument convingător pentru 
ponderea covîrșitoare pe cară o deține tineretul în sferele 
producerii actelor educative - li se asociază constatarea 
țn ul tid isci p li na ră a forței de recepție superioară a tînărului 
în contactul cu matricea valorilor culturale. Dincolo de care, 
desigur, cotele de creativitate înaltă în perimetrul deceniului 
4 al vieții îndeamnă la aceeași concluzie.

Experimentele cele mai promițătoare în materie de educație 
s-au făcut și se fac pe eșantioane de tineri. Ele conduc spre 
reușită pentru că implicația unor factori perturbatori este cu 
atît mai mică cu cît gradul de aderență la nou — specific ti
neretului — este mai înalt. Așa se face că prin și pentru tineri 
prinde astăzi contururi tot mai distincte strategia formației re
curente. Utilizată la început, mai mult în tabela de concepte

(Continuare în pag. a V-a)
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CONFERINȚELE DE ALECERI-DEZBATERI
DESPRE RESPONSABILITATEA UTECISTĂ

ACCENTE J

DEMOCRA ȚIE
>>

Un fapt a reținut în mod deo
sebit atenția participanților la 
conferința de dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.C. de 
la Uzina „Victoria" Călan : co
lectivul va încheia anul curent 
cel tîrziu la 20 decembrie, creîn- 
du-și astfel condiții pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Această realizare poartă 
din plin pecetea activității tine
rilor care reprezintă aproape 50 
la sută din efectivul salariaților. 
Organizația U.T.C. a inițiat ac
țiuni variate, instructive pentru 
cunoașterea de către fiecare tî- 
năr a indicatorilor de plan ce 
revin uzinei, secțiilor, schimbu
rilor și formațiilor de muncă, 
pentru ridicarea necontenită a 
pregătirii profesionale, întărirea 
disciplinei muncitorești, integra
rea rapidă în producție a absol
venților școlii profesionale și al
tele. Dintre manifestările concre
te care s-au bucurat de o largă 
audiență în rîndul uteciștilor a- 
mintim „decadele record în pro- 
ducție", organizate în mai multe 
rinduri, „schimburile de onoare 
ale tineretului" constituite la sec
ția furnale, întrecerea „organiza
ția U.T.C. fruntașă pe ramura 
de producție", edițiile gazeteloi 
satirice existente în cadrul sec
țiilor și altele.

— Indiscutabil că problemele 
producției au stat în fruntea 
preocupărilor comitetului U.T.C., 
a apreciat în cuvîntul său lăcă
tușul loan Tirt. Aceasta este ex
plicația participării entuziaste a 
tinerilor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Consider însă că 
mai avem multe de făcut. Cînd 
s-a ocupat de uteciștii indiScipli- 
nați, organizația i-a avut în ve
dere doar pe cei care au întîr- 
ziat sau absentat nemotivat de 
la serviciu. Indisciplina este însă 
o noțiune mult mai largă. A- 
ceeași etichetă trebuie s-o acor
dăm părăsirii nejustificate a lu
crului, plimbării fără rost prin

In miezul 

prezența 
secție, îiîtreținerii și exploatării 
necorespunzătoare a utilajelor, 
risipei de materiale, realizării 
unor produse de slabă calitate, 
nerespectării prescripțiilor tehno
logice și a normelor de tehnică 
a securității muncii etc.

— Observația este valabilă și 
în cazul acțiunilor care vizează 
ridicarea calificării profesionale 
— l-a completat un alt partici
pant la discuții, inginerul Ion 
Crăciunescu de la furnale. Desi
gur, este o mîndrie pentru comi
tetul U.T.C. că avem un număr 
mare de tineri care frecventează 
cursurile de calificare și de ri
dicare a calificării, școala pro
fesională serală, școala de maiș
tri, liceul seral. Nu trebuie să 
uităm însă că există o multitudi
ne de forme și metode care stau 
la îndemîna organizațiilor U.T.C. 
pentru ridicarea pregătirii profe
sionale pe care nu le-am folosit 
eficient pînă acum.

Argumentînd afirmația, a fost 
subliniat că nu s-au organizat 
activități specifice pentru perso
nalul tehnico-ingineresc, că au 
fost organizate destul de spora
dic și olimpiadele pe meserii, 
manifestări apreciate, așteptate 
cu interes de către tineri.

Participanții la discuții au in
sistat asupra a ceea ce trebuie 
să întreprindă noul comitet pen
tru ca participarea tinerilor în 
producție să devină mai fruc
tuoasă. S-a stabilit ca în lunile 
decembrie și ianuarie să se or
ganizeze întâlniri ale uteciștilor 
cu șefii secțiilor și sectoarelor 
pentru a afla cum au fost înde
pliniți indicatorii de plan pe a- 
cest an și ce obiective revin în
treprinderii în anul viitor. La 
secțiile direct productive se vor 
extinde inițiativele ..Proces re
buturilor", „Micronul, gramul, 
secunda" și vor lua ființă „vi
trine ale calității". De aseme
nea, va fi stabilit un ciclu tema
tic de expuneri ce vor fi pre-

producției 

noastră

I I. S. „TEXTILA"

GALAȚI

Permanent aproape 

de tineri, in mijlocul lor
zentate tinerilor în scopul îm
bogățirii cunoștințelor lor.

Conferința organizației U.T.C. 
de la Uzina „Victoria" Călan a 
făcut o profundă analiză a dru
mului parcurs in ultimii doi ani. 
Cu aceeași claritate au fost tra
sate și jaloanele care să-i di- 
recționeze activitatea de viitor.

ALEX. BALGRADEAN

Un deziderat major al activi
tății de organizație, acela ai 
muncii de la om la om. a! cu
noașterii preocupărilor tinerilor, 
a tot ceea ce le solicită in
teresul și le stimulează deve
nirea. inițiind acțiunile In 
funcție de aceasta, a fost 
pus în lumină cu deosebită cla
ritate pe toată durata conferin
ței de dare de seamă și aleg:: i 
de la I.I.S. ..Textila*1 din Galați. 
Rezultatele bune obținute de ti-

cin.îlor ce procucv-- -B imstisiE- 
carea muncă de educație si de 
autoeducație au fost consideraxe 
cu inHreptâțiîâ satisfacție ca un 
efect direct, nemijlocit a! ono
răm acestui deziderat, al efortu
lui continuu desfășurat in orga
nizațiile U. T. C. din unele 
secții și sectoare pentru a 
veni în Intîmpinarea dorinței 
tinerilor, prin acțiuni politico- 
educative, profesional-sociale,

Întreprinderea

,FLAMURA ROȘIE'

SIBIU

A

întreaga activitate cere 
ritm si elan tineresc

Succesele obținute de colectivul de la între
prinderea „Flamura Roșie" din Sibiu, concreti
zate in îndeplinirea și depășirea planului și a 
angajamentelor asumate, atît în anul 1971, cit 
și pe primele 10 luni ale anului curent, dove
desc în suficientă măsură că, in acțiunea edu
cativă de antrenare plenară a tinerilor la rea
lizarea și depășirea sarcinilor de producție, or
ganizația, comitetul U.T.C. au obținut bune re
zultate. In această direcție, multe din luările 
la cuvînt au adus importante contribuții pri
vind viitoarea activitate a organizației și prin
cipalele direcții de acțiune concretă ce trebuie 
urmărite în viitor.

Dar oricît de important ar fi efortul desfă
șurat pentru sporirea contribuției uteciștilor în 
producție, viața unei organizații de tineret nu 
se poate restrînge doar la atît. Și tinerii, acești 
tineri din mîinile cărora ies delicatele flori de 
plastic și articole de scris, nu au omis, nici în 
ceea ce-i privește, preocuparea pentru frumos, 
pentru o destindere creatoare, pentru o ade
vărată viață tinerească...

„Prezența unei forțe de peste 500 de tineri 
în întreprinderea noastră ar trebui să se mani
feste și printr-un climat al tinereții, care să 
străbată, dintr-o activitate bogată și diversă, 
cultural-educativă, sportivă, turistică" — au 
arătat mai mulți vorbitori. Dar, așa cum a re
zultat din dezbateri, acest deziderat nu a prea 
fost întotdeauna confirmat de fapte...

Emil Bîrsan, responsabil cultural în cadrul 
fostului comitet, menționa, de pildă, „achizițio
narea și distribuirea a 2550 de bilete pentru di-

j

ferite spectact'.e*. Precizia cifrică, afectînd pe
danteria. nu a fost însă de natură să suplinească 
serioasele absențe existente în acest domeniu. 
Această singură activitate, mai mult administra
tivă, a avut prea puțin de-a face cu varietatea 
și fantezia ce ar trebui să circumscrie activi
tatea culturală a tineretului, cu entuziasmul 
participării dire: te si efective, cu sentimentul 
Împlinirii intru frumos și spirit pe care, spre 
exemplu, „un simplu spectacol artistic de ama
tori îl poate oieri atît interpreților cît și cole
gilor ior de muncă* — după cum arăta un tînăr 
In cuvintul său. „Nu este firesc, spunea la rîn
dul său Maria Istrate, președinta comitetului 
sindical, ca pentru concursul artistic ce va avea 
loc intre brigăzile artistice ale întreprinderilor 
„Flamura Roșie" și „13 Decembrie" din Sibiu, 
ia care ar trebui să se întreacă cele mai tinere 
talente, echipa de la ..Flaro" să apeleze la oa
meni trecuți de patruzeci de ani, din cauza lip
sei de preocupare a organizației U.T.C. pentnr 
antrenarea tineriitr la aceste acțiuni, atît de 
potrivite vârstei lor și, de ce n-am recunoaște-o, 
atit de dorite de tineri...*.

Ridicind asemenea probleme, uteciștii de la 
„Flaro* și-au afirmat voința și hotărîrea de a 
se manifesta tinerește, în mod plenar, conside
red că organizația lor trebuie să fie și poate 
deveni cadrul Intr-adevăr propice dezvoltării 
multilaterale, armonioase a personalității fie
cărui tînăr, Imbinind interesele majore ale so
cietății CU DCVOlâ firească a tinerilor de a se 
afirma in cadrul unei colectivități

MARIAN GRIGORE

culturale, eficient*. în strădania 
ce a rezolva cerințele tinerilor 
v de a-i solicita permanent

Insă în cursul dezbaterilor s-au 
auzt: Șt altfel de glasuri. Așa. de 
pildă, tânăra Votca Badără a-

— Biroul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere nu a reușit să se 
facă cunoscut in organizațiile 
U.T.C. deoarece in afară de se
cretară ceilalți membri ai birou
lui nu au venit printre tineri, 
să-i asculte, să-i consulte intr-o 
chestiune sau alta, să-i informe
ze de preocupările lor. Dacă ei 
ar fi fost mai mult în mijlocul 
nostru ar fi cunoscut mai bine 
pulsul organizației.

Tocmai această distanță care 
s-a creat intre biroul organiza
ției și masa de tineri a fost luată 
în considerație atunci cind in 
conferință s-a căutat să se expli
ce. exigent și matur, de ce in 
unele sectoare unde disciplina in 
producție a lăsat de dorit, nu 
s-au inițiat acțiunile necesare, de 
ce unele formații artistice sau 
sportive s-au desființat de la 
sine, de ce, după un început 
foarte promițător, clubul „Femi- 
na‘‘ și-a încetat aproape complet 
activitatea. în sfirșit, întrebarea 
dominantă a fost de fapt : de ce 
comitetul U.T.C. nu a putut să 
dea răspunsurile convingătoare, 
adică în cunoștință de cauză, la 
toate propunerile și solicitările 
tinerilor în legătură cu activita
tea organizației. între concluziile 
cele mai importante, sublinierea 
necesității de a fi permanent a- 
proape de tineri a determinat 
un răspuns util, odată cu criti- 
cile formulate la adresa unui 
anumit stil de muncă. In acest 
sens, recomandările făcute nou
lui comitet U.T.C. în sensul în
tăririi și perfecționării legături
lor cu masa de tineri, pentru 
cunoașterea apropiată a preocu
părilor și aspirațiilor fiecăruia 
constituie, fără îndoială, cea mai 
sigură cale în viitor, pentru rea
lizări pe măsura cerințelor și 
exigențelor actuale puse de par
tid în fața tuturor organelor 
și organizațiilor U.T.C.

ION CHIRIC
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Șl DISCIPLINĂ
Probabil pentru 

că știa că mă ocup 
de problemele vie- 

de organizație, 
care m-a 
zilele tre- 

s-a hotărit 
un

Dacă e să dăm conferinței 
organizației U.T.C. de la V- 
zina „Electromotor" din Ti
mișoara o apreciere care să 
circumscrie natura probleme
lor discutate, ca și sensul și 
ținuta intervențiilor la dez
bateri, aceasta nu poate fi 
decît favorabilă. Și cu acest 
prilej a ieșit, încă o dată. în 
evidență maturitatea gindirii 
politice a tinerilor în aborda
rea diverselor probleme, ro
lul său fundamental în în
treaga activitate a organiza
ției U.T.C. In acest sens, fie
care vorbitor s-a străduit să 
evidențieze cît de necesar 
este ca orice acțiune inițiată 
și finalizată, indiferent de 
conținutul ei, să fie perma
nent subordonată unui scop 
major: acela al substanțiali- 
zării participării tinerilor în 
procesul de producție. A- 
ceasta demonstrează existen
ța unui mod de gîndire ma
tur și a unui fond uman de 
mare valoare, pe care se 
poate conta mult mai mult, 
căci asemenea capacități — 
părea să sublinieze aproape 
fiecare dintre vorbitori — nu 
au fost îndeajuns exploatate. 
O seamă de practici noi, co

respunzătoare cerințelor ac
tuale ale tinerei generații, ca
pabile să-i atragă prin inedi
tul și conținutul lor, se lasă 
mal greu asimilate. In inter
valul celor doi ani care au 
trecut de la alegerile prece- - 
dente, au fost inițiate o sea
mă de acțiuni care prin con
ținutul lor trebuiau să dobin- 
dească un statut de continui
tate : concursuri profesiona-

rul mare de rebuturi și pro
duse de slabă calitate.

— Pînă în prezent, spunea 
Ilie Neag, uzina noastră și-a 
realizat planul de producție 
la toți indicatorii. Sînt con
vins că și planul- anual va fi 
realizat. Dar dincolo de aces
te realizări, depășirile înre
gistrate sînt neeoncludente. 
Acest lucru ar trebui să ne 
nemulțumească, iar dacă vrem

ciștigă un concurs profesio
nal dar mașina sa este neîn
grijită. Altul este fruntaș în 
producție, dar tot el este a- 
cela care ascunde fișa de pon- 
taj a colegului său absent, 
pentru ca maistrul să nu-i ob
serve lipsa. Participăm la în- 
vățămîntul politic, simpla par
ticipare este suficientă pen
tru a ne declara mulțumiți că 
am făcut-o jt pe asta ?

„ELECTROMOTOR''

TIMIȘOARA

le, olimpiade pe meserii, com
petiții sportive, activități cul
turale etc. Totuși, în esență, 
discuțiile au scos în evidență 
tocmai absențe în anumite la
turi ale modului de a gîn- 
di și organiza o seamă de ac
tivități, slaba lor eficiență 
politico-educativă, materiali
zată în persistenta unor feno
mene de indisciplină, a absen
țelor nemotivate și învoirilor 
nejustificate, ca și în numă-

Maturitatea —

hi ă de masă a olimpiadei 
strungarilor, faza teoretică pe 
uzină s-a desfășurat cu sala 
goală. Cîștigătorii ar fi tre
buit să fie popularizați, re
zultatele lor superioare medi
ei pe uzină ar fi putut fi pre
luate ca punct de plecare la 
o acțiune nouă, cu un pro
nunțat conținut politic".

Așadar, absența continui
tății în muncă, vizînd sensul

atribut

al gindirii politice
să facem ceva, de aici tre
buie să pornim. Cei care au 
vorbit înatntea mea au cerut 
ca organizațiile U.T.C. să ini
țieze concursuri profesionale, 
mai mult, să-i stimuleze pe 
câștigători, au solicitat condu
cerii uzinei urgentarea con
struirii căminului pentru ne- 
țamiliști. Mă întreb însă dacă 
noi ne facem cum trebuie da
toria, pentru toate acelea. 
Eu Cred că nu. Un tină-

In alt plan, mg. Ion Mar
tin arăta la rîndul său, refe- 
rmdu-se la atributele gindirii 
politice: _X<j creau să spun 
că ceea ce am făcut ar fi su
ficient, refuzul automulțumi- 
rii va trebui să ne defineas
că în substanță și gindirea fi 
activitatea. Nu am izbutit să 
ridicăm la nivelul unei reali
tăți educative o serie de mă
suri. După ce noi am urmărit 
— de exemplu — faza prac-

perfecționării continuu ascen
dente, stilul de muncă frag
mentat la anumite domenii, 
sectoare de acțiune educativă, 
estompîndu-se finalitatea de 
ansamblu devin, în unele îm
prejurări, expresii ale unei 
concepții de lucru lipsită de 
profunzime, de perspectivă, 
în alegerea mijloacelor și me
todelor. Maturitatea gindirii 
politice se exprimă atunci, in
discutabil, în conceperea și fi

nal Aarea prin rezultate supe
rioare a oricărei activități. 
Premiantul unui concurs pro
fesional se detașează prin cu
noștințe profesionale superi
oare, reflectate în calitate și 
cantitatea produsului dat. Insă 
nu la a-i consacra pe aceștia 
trebuie să se restrîngă rolul 
organizației U.T.C., după 
cum, în legătură cu cursurile 
de calificare și ridicarea cali
ficării, nu se reduce totul la 
mobilizarea tinerilor. Exem
plele concrete culese din con
cursurile profesionale, prin e- 
vidențierea conținutului unei 
calificări ■— cunoștințe tehni
ce, disciplină, ordine etc. — 
pot da un plus de substanță 
întregii activități a organiza
ției, folosind și posibilitățile 
oferite de dezbaterile pe teme 
politico-ideologice. Pe aseme? 
nea căi acționează și se for
mează calitățile în ansamblu 
ale unei gîndiri politice matu
re, complexe, care să circum
scrie faptele și atitudinile de 
muncă și viață ale tinerilor, 
stimulînd și valorificînd și 
inițiativa lor.

ION DANCEA

ta 
tinărul 
intilnit 
cute 
să-mi prezinte 
caz al cărui perso
naj principal era el.

— Am fost che
mat de biroul orga
nizației noastre, mi-a 
spus, și 
pentru o 
oarecare, 
portanță 
me.
- ȘI 

ce vrei 
acum: valabilitatea 
sancțiunii ?

— Poate și asta. 
Dar în primul rînd 
aș ridica o chestiu
ne de principiu : 
dacă biroul mă 
poate sancționa sau 
nu.

— După cite în
țeleg, pui la îndo
ială însuși dreptul 
biroului de a lua o 
asemenea hotărîre.

— Chiar așa I
— Și din 

cauză ?
— Pentru că 

roul acesta nu 
reprezintă și pe 
ne. La recentele 
alegeri, cînd s-a 
supus la vot, eu am 
ridicat mina împo
triva lui.

— Și ai votat îm
potrivă numai dum
neata singur sau ați 
fost mai mulți ?

— Am fost mai 
mulți, bineînțeles.

— Cam cît de 
mulți ? Ați depășit 
cumva jumătate din 
efectivul 
ției ?

— Nu, 
bă. Dacă 
așa, nu 
aleși cei din birou, 
t — Ei bine, toc
mai aici voiam să 
ajungem. Odată ce 
o hotărîre este a- 
doptată cu majori
tate de voturi, a- 
tunci este deplin
valabilă. Un princi
piu firesc, demo
cratic, pe care în
suși statutul organi

sancționat 
întîmplare 
n-are im- 
care anu-

dumneata 
să contești

ce

bi- 
mă 
mi-

organiza-

nici vor- 
ar fi fost 
mai erau

zației U.T.C. îl pre
cizează.

■— T e-ai referit 
la democrație. De 
acord întrutotul. 
Dar dacă eu am 
dreptul, conform a- 
celuiași principiu, 
să votez așa cum 
cred eu de cuviință, 
nu ți se pare nor
mal să prelungesc 
democrația mai de
parte, și după ale
geri ?

— S-o prelun
gești pînă unde ?

— Pînă în acest 
punct, de exemplu : 
să nu recunosc 
hotărîrea unui bi
rou pe care nu eu 
l-am ales. Bineîn
țeles, numai atunci 
cînd hotărîrea mă 
privește pe mine.

— Îmi pare rău, 
dar nu-ți pot da 
dreptate. Confunzi 
democrația cu anar
hia. Pentru că aici 
s-ar ajunge dacă am 
ține seama de un 
om sau de cîțiva 
atunci cînd e vorba 
de interesele între
gului colectiv.

— Eu nu vor
beam de interesele 
colectivului, ci de 
un caz cu totul 
particular : sanc
țiunea pe care am 
primit-o.

— Ți se 
Numai 1 
vedere e 
particular, 
cest apel la o de
mocrație greșit în
țeleasă, nu faci 
altceva decît să a- 
tentepi la disciplina 
colectivă. Tot statu
tul e cel care pune 
lucrurile la punct : 
„minoritatea se su
pune majorității și 
este obligată să a- 
plice hotărîrile lua
te". $i la început ai 
recunoscut singur 
că faci parte din a- 
ceastă minoritate.

— Cum rămîne 
însă cu cele două 
noțiuni; democrație 
și disciplină ? Nu 
cumva se contrazic?

— Se contrazic

pare. 
prima 

caz
la
un

Sub a-

numai cînd privești 
lucrurile de pe două 
poziții diferite. A- 
șează-te în punctul 
de vedere al majo
rității și vei vedea 
că disciplina nu 
numai că nu contra
zice, ci completea
ză firesc ideea de 
democrație. Disci
plina este de fapt o 
altă latură a detșo- 
crației. Dumneata 
ai apreciat situația 
dintr-un unghi strict 
personal, fără să te 
gîndești că ceea ce 
pentru dumneata 
reprezintă o neres- 
pectare a democra
ției, pentru ceilalți, 
cei mai mulți, este 
pur și simplu un 
act de indisciplină.

Am mai discutat 
așa multă vreme. 
Și cred că l-am 
convins în cele din 
urmă pe tînăr. L-am 
făcut să înțelefțgă 
că, fiind membru al 
unei organizații, a- 
ceastă calitate îl 
obligă pe bună 
dreptate să respec
te legile scrise și 
nescrise după care 
se conduce întregul 
colectiv. Abia la 
sfirșit mi-a venit 
însă ideea să-l în
treb ceva de la care 
ar fi trebuit de fapt 
să pornesc.

— Spune-mi, te 
rog, apropo de in
timplarea aceea ca
re a provocat sanc
țiunea. M-ar intere
sa numai atît; cine 
avea dreptate — 
dumneata sau bi
roul ?

— De fapt, sigur 
că da... Trebuie să 
recunosc că eu gre
șisem, într-adevăr...

— Atunci, iar- 
tă-mă, dar mi șe 
pare că ai greșit de 
două ori. Nu cum
va sub aceste false 
reproșuri de proce
dură ai încercat să 
pui sub semnul în
trebării justețea li
nei hotărîri care 
nu-ți convenea ?

D. MATALA $

La Tulcea s-a dezvelit statuia domnitorului 
Mircea cel Bătrin

Vineri dimineața, în munici
piul Tulcea, a avut loc festi
vitatea dezvelirii statuii ecves
tre a domnitorului Mircea cel 
Bătrin.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii . Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C- al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Vasiie 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Constanța, 
Teodor Coman, prim-secretar 
al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R., Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, numeroși locuitori, ofițeri,

formațiuni ale gărzilor patrioti
ce, detașamente de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei, invitați.

Monumentul, realizat din 
bronz, este creația artistului 
poporului Ion Jalea, președin
te de onoare al Uniunii ar
tiștilor plastici, prezent la ma
nifestare.

Această operă monumentală 
are o înălțime de 5 m și este 
instalată în plin centru orașu
lui, pe un soclu de marmură 
înalt de 4,5 m.

Cu acest prilej a fost adre
sată o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de Comitetul jude
țean de partid și Consiliul 
popular județean.

SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" « SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI"
* ' ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

ÎNTREBARE:

— Oricît am încerca, imposibil să ne detașăm de „Turneul 
campionilor", care ne oferă atitea elemente de surpriză și sa
tisfacție. Asa că. pentru astăzi, o întrebare care poate vi se 
pare curioasă : ce aveți de spus. în plus, despre protagoniștii 
„Turneului maeștrilor" de la Barcelona, față de cele spuse in 
fața micului ecran ?

TI TURNEUL CAMPIONILOR"
5 ă mărturisesc că mă aflu într-o situație mâi grea decît în fața 

lui Stan Smith venit la fileu. E vineri seara, meciul lui Năs- 
tase cu Connors n-a început încă, iar secretarul de redacție este 
intransigent, așa cum s-a spus că ar fi Țiriac la concursul 
Televiziunii.

In speranța că la ora citirii acestor rinduri Năstase se va 
afla în finală cu Stan Smith, pentru cititorii „Scînteii tineretului" 
vreau să adaug cîteva cuvinte la cele spuse în fața micului ecran.

Am să încep cu Connors. Pentru mine, înainte de acest 
concurs, Connors era ceea ce englezii numesc outsider-ul, 
adică omul cu puține șanse în aparență, dar cu un potențial 
de joc ascuns, capabil că se declanșeze. După cum ați văzut, 
aceste anticipări nu mi-au fost înșelate. Jim Connors în cel 
mai pur stil american, simplificînd' la maximum desenul pe 
tabla verde de la Barcelona. El lovește cu ambele mîini, pen
tru a se închina celui mai nou dintre zeii tenisului, Viteza. E 
adevărat, Connors manifestă o oarecare lipsă de experiență, vi
zibilă mai ales în dificultățile la primul voleu, lovitură spon
tană prin excelență. în care succesul vine după ce repetările 
au ajuns de ordinul milioanelor. Per total, însă, Connors are 
un mare viitor. Serviciul, smash-ul și mai ales forța lovituri
lor sînt calități fundamentale, pe care se pot grefa diferite 
perfecționări tehnice de nuanță.

Remarcabil este și faptul că cei trei jucători americani — 
Stan Smith, Tom Gorman și Jim Connors — se află în primii 
patru corifei ai Grand Prix-ului, ei manifestând o formă bună 
tocmai în acest final de sezon, ceea ce spune mult despre re
zistența lor fizică generală.

Și acum, să revin puțin asupra meciului Ilie Năstase—Bob 
Hewitt, care mi-a produs destui nervi, date fiind condițiile de 
desfășurare.

în primul rînd, v-ați dat, cred, seama ce înseamnă un jucă
tor cu adevărat „machiavelic" în sensul comportării față de 
adversar. S-a scris uneori că Ilie Năstase știe să jongleze cu 
starea psihică a adversarului. S-a scris, de asemenea, că eu 
însumi aș fi un maestrul al deconcentrării psihice a adversaru
lui. Iată, însă, că dumneavoastră ați fost martorii unei de
monstrații de ..virtuozitate" pe lîngă care, să recunoaștem, noi 
doi sîntem plini de candoare.

Bob Hev.âtt nu face nimic fără să vizeze dezorganizarea 
jocului advers. El știe să privească cu insinuare, el știe să zâm
bească în fel și chip, el are o colecție întreagă de „pași" spre 
masa cu prosop sau spre linia de serviciu. Ați văzut că Bob 
Hewitt a contestat într-un fel sau altul nouă mingi „litigioase", 
care erau clare pentru toată lumea. Stilul contestațiilor a fost 
atît de variat îneît trezește, pînă la umjă, un sentiment de 
admirație. Dar Bob Hewitt nu s-a limitat la formele „distinse" 
ale protestului. El și-a permis chiar luxul de a lovi cu mingea 
un adversar care s-a comportat extraordinar de sportiv față de 
situația creată.

M-a întrebat cineva la telefon cum aș fi reacționat eu dacă 
aș fi recepționat două mingi în picior și în spate, așa cum i 
s-a întîmplat lui Ilie. Răspunsul meu este simplu : i ri i-aș fi 
trimis și eu trei mingi în cap. ori aș fi rămas stană de piatră, 
lăsînd impresia că nu înțeleg nimic. Orice atitudine intermedia
ră nu face decît să majoreze acțiunile adversarului și să scoată 
la iveală slăbiciunile celui vizat.

Ilie Năstase a manifestat o oarecare nesiguranță psihică în 
tratamentul pe care ar fi trebuit să i-1 aplice lui Hewitt. Mai 
mult ca oricînd, el ar fi putut juca fără paranteze, dat fiind 
că diferența de valoare era atît de mare, îneît scorul normal 
ar fi trebuit să fie cel înregistrat de Stan Smith în dauna lui 
Kodes.

Pentru că am vorbit despre Smith, trebuie să remarcăm

progresul lui continuu de la un joc la altul. Pus în dificultate 
în fața lui Connors — jucător din aceeași familie stilistică — 
Stan Smith s-a distrat pur și simplu cu Kodes. Nu e mai puțin 
adevărat că sportivul cehoslovac a jucat parcă cu 50 la sută 
randament la toate capitolele jocului.

O observație specială merită Gimeno. El a confirmat antici
pațiile din avancronica apărută în acest colț al ziarului, prestând 
un joc de mare frumusețe tehnică, provenit parcă din „școala 
vechilor maeștri . Andres Gimeno a rămas același jucător ele
gant. El s-a ridicat, la un moment dat, peste dorința de victo
rie și a cerut repetarea — de către Connors — a două mingi, 
după o decizie litigioasă a arbitrului. Față de Connors, gestul 
a fost foarte firesc. Tînărul american s-a dovedit și el un bun 
sportiv. N-am înțeles, în schimb, motivul pentru care Ilie Năs
tase i-a cedat o minge lui Bob Hewitt. Această jenă la gîndul că 
„ce-o să spună sala" este nepotrivită într-un sport în care „săge
țile" adversarilor sînt deosebit de dure.
_ „Turneul campionilor nu s-a bucurat — cel puțin în faza pre
liminară — de un mare număr de spectatori. Probabil că și locul 
de disputare n-a fost cel mai adecvat. Barcelona e un oraș saturat 
de tenis în cursul anului 1972. Recentul turneu internațional și 
mai ales meciul o'e „Cupa Davis" jucat între Spania și S.U.A. 
«u fost momente de vîrf care au epuizat interesul spectatorilor. Și 
pentru că a venit vorba despre „Cupa Davis", aș vrea să vă 
reamintesc că acest Gimeno, care descinde parcă din vechile sa
loane spaniole, și care a manifestat o anume resemnare aristrocra- 
tică în fața atacurilor viguroase ale lui Jim Connors, este autorul 
unei performanțe extraordinare în „Cupa Davis", cînd a cîștigat 
ambele puncte în fața lui Stan Smith și Salomon. După cum ve
deți, forma sportivă a unui jucător de tenis,, mai ales în a doua 
jumătate a anului competițional. este fluctuantă și supusă unor 
legi destul de puțin cunoscute. învingătorul lui Smith a pierdut 
în fața lui Jim Connors. Dar, dacă stau să mă gîndesc bine, acesta 
nu este singurul paradox. în fond, Stan Smith a fost la un singur 
pas de înfrângere în fața cadetului său. Totul evoluează foarte 
rapid. Numele circulă vertiginos. Ați văzut și dumneavoastră cum 
apar rînd pe rînd nume ca Panatta, Tanner și multe altele. Cele 
mai multe devin simpli meteori. Valorile strălucesc în timp. Vreau 
să sper, acum, cu două ore înaintea meciului Năstase—Connors, 
că marele nostru Ilie nu va manifesta un brusc spirit de contra
zicere față de aceste cîteva păreri ale mele.
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— Poate că ar trebui să 
privim mai des la ceea ce 
curge... Am înțelege mai 

bine viața.
Cuvintele acestea, le-am auzit 

pentru prima dată intr-un ceas 
greu al vieții mele. Omul care le 
rostise, nea Vasile adică, mă ve
dea frămîntat și — în loc de o- 
rice soluție facilă sau încurajare 
formală — îmi sugera cu subti
litate o „ipoteză de lucru" fasci
nantă. Îmi oferea, cu alte cu
vinte, o lecție practică de dia
lectică. Trebuie să mărturisesc 
că, prin timp, am simțit din plin 
binefacerile acelei lecții. Și că, 
în forul meu cel mai intim, i-am 
rămas omului aceluia recunoscă
tor.

De fapt, nu știu dacă toate 
astea au vreo importanță pen
tru ceea ce vreau să spun acum. 
Dar de aici, de lingă pasarela 
arcuită elegant deasupra ape
lor, de aici, de unde chiar și 
fără voie privești „la ceea ce 
curge" — adică urmărești intr-o 
succesiune rapidă de imagini și 
de întâmplări viața șantierului și 
a oamenilor lui — de aici începe 
un univers fermecător, care te 
cucerește mai ales prin tulbură
toarea dialectică a devenirii și 
creșterii sale.

Peste numai cșteva luni, aici, 
la Rîmnicu Vîlcea, se va aprinde 
prima stea din viitoarea conste
lație de lumini a Oltului. Imagi
nația noastră, ochii noștri avizi 
de viitor abia dacă pot ține pa
sul cu ritmurile constructorilor. 
Mai ieri, aici era doar o uriașă 
groapă amorfă. Astăzi blocul de 
montaj a ajuns la cota finală. 
Sala mașinilor era. pină nu de 
mult, denumirea convențională a 
unui punct oarecare de pe șan
tier. O abstracțiune. Astăzi dul
gherii lucrează la planșeul ei. 
Care nu mai e abstract. Cu ci- 
teva luni în urmă am văzut tra
sate aici, cu niște țăruși, locurile 
unde vor fi așezate viitoarele tur
bine. Astăzi betonările la fun
dațiile turbinelor 1 și 2 sint ter
minate. Mîine...

...Mîine se așteaptă sosirea 
echipamentului hidromecanic, în 
vederea începerii montajului.

— Știți că în trimestrul I al 
anului viitor Oltul va fi de
viat prin centrală. Avem serios 
de lucru.

Cuvintele șefului de lot, tână
rul inginer Lucian Barescu. ne 
dau o primă și edificatoare ima
gine a noii etape in care au pă
șit de cutând făurarii de lumină 
de la Rm. Vilcea.

Montorii au început deja lu
crul. Cei mai multi dintre ei. in 
frunte cu inginerul șef Valerin 
Perșinaru, cin de la Porțile de 
Fier. Pentru Gheorghe Marin, 
Ion Cristian, Aurel Jepu sau 
Gheorghe Maftei. pentru toți co
legii lor, lucrările curente — 
montarea pieselor înglobate în 
centrală — nu mai constituie o 
dificultate. „Premiera" a avut loc 
mai de mult, acolo, pe Dunăre 
Sint în general lucrări nespecta- 
culoase, aparent banale, dar de o 
importanță cardinală pentru tot 
ce va urma. Aceste prime 100 de 
tone confecții metalice, produse 
la Reșița, sau realizate cu mijloa
ce proprii chiar aici, pe șantier, 
și înglobate în centrală, — e vor
ba de conducte, căi de rulare, 
ghidaje pentru batardouri — re
prezintă cam a zecea parte din 
volumul echipamentului care va 
fi montat în final la Rm. Vilcea. 
Pentru montori, greul abia de 
aici înainte începe.

ceea ce vedeți aici. Tinerii ? 
Este greu să le dedici un capi
tol aparte. Fiindcă și bătrinii 
noștri, tot tineri sint, de fapt. 
Dar despre tineri, vă poate vorbi 
la concret. Ghinuță. Discutați cu 
el...

•ir

3 Pe Vasile Ghinuță, șeful 
brigăzii de dulgheri, nu-l 
mai văzusem de o jumăta

te de an. Cind l-arr. cunoscut, fa 
începutul primăverii acestui «■» 
m-a frapat in primul riad vstaii- 
tatea lui. Ca și tinerețea. aproa
pe neverosimilă la un out cere a 
venit pe șantier ia 16 era. fi • 
s-a dedicat spontan, hsctâasl de 
20 de ani încoace, m orice tei 
de condiții, cu o statormese 
exemplară, și cu nedezmmțițl 
pasiune, pentru ca astizs să de
clare simplu, fără emșeză. ci 
meseria e de fapt viața hă * că 
va continua să coustrsnască hi
drocentrale. „pini va fa* fa p*»- 
sie. și poate că și după aceea .

Aveam să înțeleg ceva mm târ
ziu că Vasile Ghinufa face perie 
din acea categorie de eemem că
rora tocmai munca nu le fa* 
gaz să imbăttâneaKă Si* oa
meni care — purtând ia temeha 
zidirilor pe care le înalță întrea
ga tinerețe, arderea far geiur:s- 
să — cunosc, fa rindsd far, erec
tele acelui miraculos eiazr rege
nerator care este ratfasacțfa. cu 
nimic altceva cossspcrainli. 
și-au făcut datoria, d pa -ne c 
lor aspre au durut monnrmeme 
pentru eternitate.

L-am căutat deci pe Vanfa 
Ghinuță.

— Care Cârmiți ? *-•
bat cineva.

— Vasile — am resimt P*-
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— Planul nostru pe pri
mele 10 luni ale anului 
este îndeplinit și depășit, 

ne spune inginerul Barescu. Rea
lizarea aceasta are o explicație 
simpla. Oamenii șantierului au 
răspuns cu toții îndemnului se
cretarului general al partidului. 
Au lucrat mai bine, mai iute, 
mai eficient. Au investit în mun
ca lor un efort de organizare și 
de concepție mai substanțial. Fo
losirea integrală a timpului de 
lucru, a capacităților de produc
ție, extinderea schimbului III, 
economiile substanțiale cifrate la 
sute de tone de ciment și oțel- 
beion au contribuit, de aseme
nea, la configurarea succeseloi 
noastre.

Ne aflăm într-o etapă impor
tantă, hotărîtoare chiar. La 1 de
cembrie va trebui să predăm pri
za la montaj. Acordăm toată a- 
tenția acestui termen, fiind unul 
dintre cele care condiționează 
nemijlocit realizarea devierii ape
lor Oltului, de care am amintit. 
Va urma apoi predarea la mon
taj a pilelor cu deschiderile res
pective, pentru montarea stavile
lor. Termenul de predare a pri
mei deschideri e 15 decembrie. 
Celelalte vor urma la cite o lună 
interval una de alta. Dar încă 
înainte de predarea deschideri
lor II, III și IV, la 1 ianuarie 
1973, avem termen de predare la 
montaj a centralei. Facem totul 
ca să ne menținem în pas cu a- 
cest grafic „strîns". Ne gîndim, 
de asemenea, încă de pe acum, 
la măsurile necesare pentru rea
lizarea optimă a lucrărilor de 
perspectivă; ghidajele aspirato
rilor turbinelor, pe care trebuie 
să le betonăm și să le predăm 
iar la montaj, pentru realizarea 
batardourilor.

Totul în cuvintele tânărului in
giner — care, la 34 de ani, are 
„în spate" stagii frumoase pe 
șantierele luminii de la Lotru și 
Porțile de Fier — probează luci
ditate, organizare riguroasă, vi
ziune de ansamblu care nu ig
noră nici o clipă detaliul. Sigur 
că aceste calități, capacitatea 
profesională și organizatorică a 
tânărului inginer, mina lui de 
bun gospodar, au o pondere de
loc neglijabilă în realizările șan
tierului. Dar omul evită să vor
bească despre asta.

— Avem oameni de treabă 
Asta e cheia reușitelor noastre 
Marin lonescu, Vasile Neacșa 
Marin Mișca, Vasile Ghinuță 
Constantin Pîrvu, Gheorghe Bă
nică, Gheorghe Radu sînt numai 
cițita din harnicii făurari a toi

țin nedumerit, căci au iaeeie- 
geam rostul precizăm pe cme 
mi-o cerea omul.

— Vasile, Vasde. — dar cm? 
A insistat eL Ăl tânăr, ori U bă- 
trin ?

Așa am aflat oi cei pe cured 
căutam, omul care mi «bm* 
ci nd va tocmai prin tmerețcu i* 
debordantă, ce pum ii n» roi 
seamă de scurgerea «*».—. de
venise între timp -ăl bâtm". .V« 
de mult, formația dulgherilor a 
mai adoptat încă un Vassle Gbr- 
nută (de fapt. Vasile V. Ghiauri 
adică Ghinuță-fiui cure, ariad 
doar 16 ani. a fost numit, cum e 
și firesc, „cel tâaăr", obhgindu-l 
astfel pe Ghinuță-tatăl să admi
tă lingă numele hn un atribut 
care nu i se potrivește.

Și iată-mă față in față cu Va
sile Ghinuță. E neschimbat. Rid' 
fericit cind aude de încurcătura 
cu ,jăl bătrin" și „ăl tânăr".

— Da. a venit și băietul pe 
șantier. De fapt, aici era lumea 
lui, locul lui firesc. Doar tot pe 
un șantier s-a născut, la Bicaz. 
Așa că anul trecut, după ce a 
absolvit școala generală, s-a dus 
la un curs de calificare la Băi- 
culești. Apoi a venit pe șantier in 
formația noastră. Acem nevoie 
de dulgheri, ca de aer.

Intr-adevăr, de dulgheri e ne
voie pretutindeni. De aceea 1 a- 
sile Ghinuță i-a împărțit pe ru
menii din brigada lui în echipe 
operative de lucru, cu efectiv re
lativ restrins („niciodată n-ai atâ
ția dulgheri cîți ți-ar trebui" i. 
dar capabile să realizeze un ran
dament productiv superior. Și 
oriunde i-am întâlnit — la plan-

— S Cmu merșe ?
— A ssstsut de fa început jn 

pbn“. Nu-l pete meaesim. De* 
nu mtăm că e crud, ci abia te 
for așează E mrptâc. are bună
voință. crea să învețe. -J<i fure" 
mesene. De rapt. s-ar-, rpus eu, 
n-are nevoie si fure" meseria. 
Are cine »-o dărui—

Zimbește abia perceptibil, apoi, 
după o pauză, in loc de orice 
concluzie, adaugă doar citeva 
cuvinte :

— Cred că o si iasă OM din 
el. Asta e lucrul cel mai impor
tant. De altfel aici, printre con
structori. ar fi și greu să se în
tâmple altfel...

ir
Fierarii-betoniști din echi
pa lui Constantin Pireu au 
venit pe Oh in formație 

compactă, de Ip Porțile de Fier. 
N-au venit, firește, numai cu

ț. fa H- 
,-w *
■ fa fa-

*e Cfc. vtsrr iertă.
I-cn ghăi pa eîfma cmr ei 

ksrrmd îs Ș-rw» <**
tr—w < rwuie. La 3S de ani da 
naCi. Pmaochm S«s». ae 
dseite t* IT m de wusei pe 
f*sătereie de cmmtsurt* &n Ct- 
pmdi de pe Argej * de la Por
ție de Fier. Aici, pe Ob. lucreia- 
si s» «muși formație cu tânănd 
sudor Ion Badea * cu fiesand 
kelasd Ion Dumitrss. Primul are 
♦5 de am. d dessa 29. E un 
—rfrw ai tsneseții. prezente de 
abiel pretutindeni pe țcntâer.

In mssa visul i-am cunoscut, 
cri trei lucrau la asamblarea unor 
ermătun metalice ce urmau să 
fie înglobate in nodul de pre- 
ssssne. Executau această lucrare 
după o metodă nouă ce se născu
se la Porțile de Fier. Asamblau 
adică totul în afara centralei și 
riJicau apoi cu ajutorul unei u- 
riațe macarale K.BGS acea fabu
loasă plasă metalică și o așezau 
la locul cuvenit. La operația asta 
lucrau înainte 10 oameni. Astăzi 
cei trei o realizează fără dificul
tate. intr-un timp record. Ea nu 
e singura inițiativă de acest fel.

— Oamenii pun suflet în ceea 
ce fac, ne va spune Paraschio 
Sandu. Cei care ,„se lipesc de
meserie" trăiesc toată viața nu
mai pentru ea. Tehnica evoluea
ză. merge înainte, și noi trebuie 
să ne potrivim pasul cu ea. Ex
periența ne ajută să realizăm a- 
cest lucru. Ne mai ajută și tine
rețea. dacă n-o lăsăm să treacă 
fără rost. Și, după cum vedeți.

— Dssc-i mergeți pe șantier, o 
să cc întâlniți cu un fel de pa
radox. ssiă avertizase zimbind 
inginerul Ion Șahinian. șeful ser
viciului de investiții al întreprin
derii de construcții hidrotehnice 
Rm. Vilcea. Toată lumea e în 
fierbere, numai Oltul e liniștit.

Poate pentru a mă convinge 
dacă așa stau lucrurile, la ple
care m-am oprit din nou pe pa
sarelă. Am privit Oltul. Vndele 
lui vălureau intr-adevăr liniștite, 
egale, de parcă nul ar fi dormi
tat în așteptarea somnului de 
gheață al iernă. Dar pacea a- 
ceasta nu era nici oboseală, nici 
indiferență. Mi s-a părut că des
lușesc în ea împăcarea lucidă a 
Oltului cu noul și generosul său 
destin. .

DORC MOȚOC

CINE A TRANSFORMAT MODERNUL 
COMPLEX AGROZOOTEHNIC 

INTR-UN DEPOZIT ?

Ne-am adresat factorilor de răspundere 

DAR TOCMAI RĂSPUNDEREA 
N-A PUTUT fl DESCOPERITĂ!

IN FOTOANCHETĂ
LA CHICHIȘ

(JUD. COVASNA)

Complemd de ooci intercooperatist de la Chichiș: acesta era 
st cănii lucrăm in luna iunie a.c.

c. iacă *a luna augus: — nu- 
m»- că ax_maje> lipseau. In 
sra.-i-r.;-» racăpătoare se aCa 

rar-ofi. cherestea, ci- 
nsesxt șt ax oeea ce au vrut 
cooperaw.-. din Chichiș să 
adăpostească. Vezi și nu-ți vine 
a crede cum niște gospodari pot 
accepta ca la acareturi ce aa 
costat citeva zeci de milioane 
de Set să depocteze produse și 
statecia.» penam care ar £ fost

suficiente doar amenajări sim
ple. Imaginile sint sugestive : 
adâpătorile și conductele de 
apă ruginesc. Sub acțiunea co- 
rozivă a pămintului adus odată 
cu cartofii recoltați pe timp 
ploios, canalele se înfundă de 
praful de ciment și de pămint, 
instalațiile se deteriorează sub 
greutatea produselor și materia
lelor depozitate. Mii de lei sînt 
necesari pentru remedieri.

Cum se explică această stare de lucruri ?
factorilor competent!. Consemnăm răspunsurile primite :întrebarea am adresat-o

Iosif Zsok. maistru, șefi!) 
lotului de construcție : „Mai 
mult decit să încheiem Ia 
timp construcția, ce-am fi 
putut face ? In august, nu
mai că nu am șters praful 

! atit de curat am lăsat... Pri- 
• viți, insă. acum... S-a aminat 

nejustificat de mult recep- 
i ționarea construcției. fără 

vreo acoperire legală, benefi
ciarul folosindu-se de con-

i strucții in cu totul alte nevoi i 
gospodărești. Faptul că nici 
după trei luni de la termina- 

I rea construcției grajdurile 
n-au fost recepționate și 
populate il consider ca o ne- 

| săbuință, ca o pierdere nejus- i 
Itificată. O pierdere — zic eu

— care trebuie recuperata 
din buzunarul celor ee se fac 
vinovați, indiferent cine 

i sint“.

Dominic Szasz, președin
tele U.J.C.A.P. Covasnâ : „E 
greu de spus cui ii revine 
vina cea mai mare. Cert 
este că recepția se face ne
justificat de tirziu. Și 
aceasta, aș îndrăzni să spun 
din cauza constructorului 
care a tărăgănat exasperant 
de mult realizarea unor 

) obiective-cheie. De pildă, la 
1 bucătăria furajeră acum se 
I lucrează : maternitatea se 

rezumă incă doar Ia., patru 
pereți — lipsind aerotermele, 
grătare etc. ; racordarea la 
transformatorul electric nu 

; s-a realizat ; sînt nemontate 
i intrerupătoarele de curent 
: Toate acestea au fost sesi

zate constructorului pe par
curs. Dar. după cit se vede.

< cu nici un folos... Or, se 
ințelege, nu putem risca 
aducerea animalelor in- graj- [ 

; duri fără să avem garanția | 
minimului de confort... Nm ■ 

i insistăm in continuare...”

Alexandru Pakacs, direc
tor adjunct al Direcției ge
nerale agricole județene : 
„Constructorul și beneficia
rul sint in culpă ! în mod 
nejustificat lucrarea a fost 
fragmentată in execuție de 
către constructor. în zadar 
a fost încheiată construcția 
la grajduri dacă celelalte 
amenajări complementare nu 
se află in același stadiu. 
Existența maternității și a 
bucătăriei de furaje este 
esențială. De această intir- 
ziere se face vinovat con
structorul. Apoi, beneficiarul 
— cooperativele agricole aso
ciate din Chichiș, Mărtineni 
Și Ghitfalău — nu s-au îngri
jit de asigurarea celor ne- 

j cesare activității în complex, 
j I.ipsesc mijloacele de trans

port și uneltele. De aseme
nea. nu s-a mișcat un deget 

! in ce privește recrutarea și 
! piegătirea îngrijitorilor".

Fiecare arată cu degetul către 
celalalt. în timpul acesta o ca
pacitate de producție este com
plet nefolosită. După cum 
apreciază specialiștii, pagubele 
sint foarte mari. Față de cal
culele preliminare, la zi. veni
turile nerealizate se ridică la 
aproape un milion de lei. Tot
odată. cheltuielile suplimentare 
cu procurarea animalelor de 
producție (determinate de pre
țurile stimulatorii pentru cres
cătorii de animale asigurată în 
cazul valorificării junincilor în 
perioada iernii) depășesc 200 000 
de lei. Se adaugă sumele mar’ 
și vor trebui investite în fura
jele necesare ce vor trebui adu
se din alte județe ale țării pen
tru că pe plan local nu există 
posibilități pentru asigurare. 
Iată cum lipsa de responsabili-

tate a factorilor determină in 
cazul complexului zootehnic 
Chichiș pa^ilbe ce se răsfrîng 
asupra situației economice a 
cooperativelor asociate, dar care 
au repercusiuni mult mai largi, 
în timp ce întregul popor de
pune eforturi deosebite pentru 
materializarea acțiunii : preve
derile cincinalului îndeplinite in 
patru ani și jumătate, în jude
țul Covasna se lasă duse pe apa 
simbetei producții posibil de rea

lizat. Și subliniem cuvintul po
sibil avind in vedere faptul'că 
baza materială fusese deja asi
gurată. A lipsit doar preocupa
rea de a inmănunchia măsurile 
tehnice, organizatorice și poli
tice, intr-o rezultantă — aceea 
a obținerii producțiilor zooteh
nice.

GH. FECIORU 
Foto : ST. WEISS

N.A. De la Comitetul județean Covasna al U.T.C., tovarășul 
Ladislau Gali, președintele Consiliului tineret sătesc, ne-a trans
mis : „Avind în vedere importanța, obiectivului zootehnic de la 
Chichiș și analizînd posibilitățile de care dispunem ne-am propus 
declararea lui ca obiectiv al tineretului. In prezent ne preocu
păm de recrutarea celor mai harnici tineri din Chichiș și satele 
învecinate spre a-i îndruma să se califice și apoi să lucreze îri 
complexul zootehnic, modern care constituie o mîndrie a agricul
turii județului nostru".
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niversita tea
și dinamica

dezvoltării societății
Adevărata școală modernă va 

fi rodul unificării învățămîntului 
cu cercetarea și producția. A- 
ceastă idee, subliniată pregnant 

''în cuvîntarea pe care secretatul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a rostit-o la 
Cluj, în cadrul festivităților pri
lejuite de deschiderea anului uni
versitar, este determinantă în 
orientarea cercetărilor privind 
funcția învățămîntului superior în 
viitorul societății noastre socia
liste. Transpunerea ei în practi
că este o stringentă comandă so
cială căreia trebuie să-i răspun
dă laolaltă universitari, savanți, 
ingineri, cercetători în domeniul 
învățămîntului, sociologi, filo
zofi, istorici, politologi, econo
miști, psihologi.

Știm deci în esență țelurile, A- 
cum noi putem gîndi cum tre
buie să dirijăm 
te, peste 10 — 
preșcolarul sau 
clase de azi.

Coordonatele 
învățămîntul universitar ‘ '
stabilirea treptei valorilor vizate 
la o anume etapă sînt corelate și 
convergente, depinzînd în ultimă 
instanță de gradul de dezvoltare 
a industriei socialiste, de dispu
nerea zonală a acesteia, de poli
tica generală, socială, pe clase, 
pe categorii, pe întreaga națiu
ne, de fizionomia claselor și 
grupărilor sociale în metamorfo
ză continuă, de locul științei și 
locul culturii într-un stat socia
list, ancorat în explozia tehnică 
mondială. Pe asemenea coordo
nate văd, folosind firesc studiile 
complexe ale cercetătorilor din 
toate domeniile, abordarea căilor 
de realizare a cetățeanului na
țiunii socialiste, instruit în pas cu 
viitorii posibili generali și la care 
învățămîntul superior este parte.

Corelarea idealurilor cu posi
bilitățile rezultate din cadrul 
economic-social ne va permite a 
răspunde prin învățămîntul supe
rior la comenzi sociale pentru 
marile domenii ale economiei, 
științei, culturii, cu amplitudini de 
largă deschidere pentru decenii
le următoare. De aici — necesi
tatea unei instruiri dirijate mult 
mai concret. Aceasta este o con
cluzie fără de care învățămîntul

superior nu se poate înscrie în 
strategia pentru viitorul prog- 
nozat.

Ce loc va ocupa Universitatea 
în viitor și care vor fi profilurile 
sale ?

Pentru universitățile din țara 
noastră îmi pot spune unele re
flecții care cin în întimpinarea 
studiilor ce se fac azi la noi co
relate cu studii comparative ale 
experienței din alte multe țări.

Concentrarea universitară este 
cerută de complexitatea sarcini
lor economiei și culturii noastre. 
Domeniile care se interferează 
între industriile aceleiași ramuri,

prin Universita-
ani, pe 
întîielor

20 și 25 
școlarul

la care concură 
pentru

de prof. dr. 
TITUS GEORGESCU

intre ramuri industriale, între do
menii mari ale economiei, între 
cercetarea aplicativă (să-i zicem 
astfel) și fundamentală, recla
mă universităfi interdisciplinare, 
unde chimistul, fizicianul, ingi
nerul, profesorul sau cercetăto
rul, geologul, biologul, medicul, 
dialecticianul-filozof, sociologul, 
agronomul să-și asambleze in co
lective complexe capacitățile, 
formația de magister pentru stu- 
denți și energiile creatoare pen
tru știință. Proliferarea nu o văd 
deocamdată în fiecare județ, ci 
concentrată acolo unde se con
centrează marile platforme ale 
tehnicii, ale științei.

Este evident avîntul tehnicii; 
în viitor tehnica se va dezvolta 
cu unele salturi imprevizibile și 
este foarte bine. învățămîntul 
superior, cu deosebire cel tehnic, 
solicită o remodelare pe suporți 
care să-i ofere mobilitatea maxi
mă. în aceste condiții care va fi 
raportul care se creează pentru 
cultură ? învățămîntul superior 
are un cuvînt greu de spus. Poa
te fi acest grad înalt de învăță
mânt un forum care să sprijine 
coordonat eforturile și căutările 
pentru a face din universități 
cetăți ale națiunii cu toate atri
butele de puternice forțe știin-

Gaz metan 
din gheață ?

După opinia specialiștilor în 
chimia și fizica gheții, Arctica 
ar putea să posede însemnate 
zăcăminte de gaz metan. Se cu
noaște fenomenul de dilatare a 
apei prin înghețare, fenomen 
ce-și găsește explicația în fap
tul că în anumite condiții de 
temperatură și presiune, mole
culele de apă cristalizată se 
dilată pentru a forma cavități. 
După ipotezele emise de spe
cialiști, în aceste cavități s-ar 
putea găsi molecule da hidro
carburi. Cum au apărut ? în 
cursul evoluției sale, atmosfera 
pămîntului a avut perioade în 
care a fost foarte bogată în hi
drocarburi. Ghețurile Arcticii 
au închis în conținutul lor gaz 
metan care ar putea reprezenta 
pînă la 20 la sută din greuta
tea stratului de gheață. Dacă 
ipoteza va fi confirmată nu 
mai rămîne decît ca tehnica 
să-și spună cuvîntul pentru a 
putea valorifica imensele re
surse de gaz metan.

Planeta „Aztex"
în urma unor studii îndelun

gate, astronomul Michael Ow- 
den afirmă că centura de aste- 
roizi din sistemul nostru solar 
ar proveni din explozia unei 
planete gigant, de circa 90 de ori

mai mare decît pămîntul. Pla
neta — pe care savantul a nu
mit-o Aztex — aflată pe o or
bită între Marte și Jupiter ar 
fi fost dislocată de cea mai pu
ternică explozie pe care a cu
noscut-o de-a lungul existenței 
sale sistemul nostru solar, Dar, 
savantul a ajuns la concluzia 
că masa totală a asteroizilor 
reprezintă doar nouă sutimi din 
masa planetei dispărute. Rămî
ne de văzut unde a plecat res
tul...

CRONICA
IPOTEZELOR

Redactorul rubricii
Ing. IOAN VOICU

Oxigen din ... Soare
Cîțiva specialiști au emis de 

curînd ipoteza că principala 
sursă de producere a oxigenu
lui din atmosfera terestră nu 
ar fi asimilația clorofiliană. O- 
xigenul care întreține viața ar 
proveni în cea mai mare parte 
din acțiunea razelor solare a- 
supra apei terestre. Evaporarea 
acesteia din urmă în atmosfera 
înaltă ar da naștere la oxigen. 
Ipoteza se bazează pe rezulta
tele măsurătorilor efectuate cu 
spectograful în regim ultra
violet, instalat pe Lună de A-

Profesiile viitorului, viitorul profesiilor
țifico-tehnice dar și culturale, în 
care umanismul nu este negli
jat ? în acest demisecol al teh
nicizării impetuoase, cultura tre
buie să aibă o pondere in pas 
cu dinamica societății, să ser
vească condiției umane. Incăță- 
mintul universitar care se în
dreaptă mat mult spre matema
tica industrială, spre chimia in
dustrială, fizica aplicată, șa.m.d. 
concentrează mase de zeci de 
mii de tineri care au nevoie de 
cultură nu pentru contrapondere 
simplistă față de tehnică, ci toc
mai pentru a sluji formării unui 
mai bun inginer, cercetător, bio
log, chimist, informatician etc. 
etc. Sîntem chemați si chibzuim 
cum așezăm pentru următoarele 
generații de tineri ceea ce nu
mim cu un termen general — 
cultură.

_  termen general — 
De la preșcolar la li- 

ceean, pînă la student este ne
voie de un sistem în care cultu
ra ca instruire permanentă să 
faci parte dm programele noas
tre. Să nu o lăsăm printre altele, 
sau că în bună măsură s-ar face 
de la sine sau în familie.
\ 
\ 
\
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GH. VLADUȚESCU:

ETICA
LUI EPICUR

Autorul cărții, abordînd pe 
capitole o serie de concepte ' 
etice : 
tea", 
nia", 
tea", 
lozofi 
arată 
atomismului" le abordează în 
mod critic față de înaintași.

Răspunzînd cerințelor e- 
pocii, al luptelor crîncene 
din polisul grecesc de la 
sfîrșitul sclavagismului, con
temporaneitatea lui Epicur 
este dată de faptul că omul

„plăcerea", „liberta- 
„dreptatea", „priete- 

„prudența", „moralita- 
analizate și de alți fi- 
în decursul istoriei, ne 
că „al doilea filozof al

1. După părerea mea r.e apropiem de o si
tuație In care diferența dintre munca fizică și 
munca intelectuală va dispare. Desigur, țările 
industriale dezvoltate sînt mai aproape de acest 
punct decit oricare din celelalte țări. Dar acesta 
este doar un aspect al problemei. Atenuarea 
diferențelor dintre munca fizică și munca inte
lectuală este un proces istoric atît prin dimen
siunile sale de cuprindere cît mai ales prin 
implicațiile sale sociale, economice și politice. 
Cred că nu greșesc afirmînd că acest proces are 
un adevărat caracter legic și numai cei ce nu 
se pot încadra, integra în societate din acest 
punct de vedere rămin la extremele ei sociale.

Să încercăm să r.e sprijinim afirmația făcută 
mai sus. Pînă nu de mult societatea, prin men
talitatea ei proprie unei a-, urne perioade isto
rice menținea ștacheta pregătirii intelectuale la 
nivelul pregătirii medii sau în imediata ei apro
piere pentru majoritatea oamenilor. Tinerii erau 
mulțumiți cu terminarea liceului, cu luarea ba
calaureatului. Astăzi acest proces a evoluat mai 
ales sub influența numeroaselor descoperiri ști
ințifice și tehnice, a perfecționării de noi teh
nologii de producție, ca urmare a îmbunătățiri* 
calității ei. Astăzi tineri:, și nu numai ei, cer 
mai multă educație, condiții mai bune de stu
diu. un larg acces la informațiile cele mai noi 
și din cele mai diferite comenti. Tot mai multi 
simt necesitatea unei pregătiri constfnd în studn 
superioare ; eforturile deosebite pe care aceștia 
le fac semnifică într-un fel nu numai un anume 
spirit de sacrificiu pentru cultura proprie dar 
și racordarea la un anume puls al prezentului, 
al cerințelor lut Viitorul prin prisma accele
rării progresului tehnic si științific nu va duce, 
cel puțin pentru încă o perioadă de trei decenii, 
la eliminarea totală a muncii fizice, dar asa 
cum arăta Marx acum aproape un secol, una 
din tendințele viitorului este asimilarea muncii 
fizice in munca intelectuală. Acum sîntem deja, 
cred eu. In prima fază de dezvoltare a aceste* 
perioade (în etapa ei ținlnd mai mult de ten-

nu-i supus sub vremi, ci își 
poate constitui singur viata 
și fericirea. Mesajul epicurian 
este uneori utopic, crezind 
că prin morală omul se poa
te realiza în fata istoriei. U- 
topia lui își pierde însă sen
sul, confundîndu-se cu însuși 
destinul omului. Morala sa

I decalaje economice 
iiate și în curs de 
î și asupra acestui

tat că în România, 
herat de dezvoltare 
s-oară și un proces 
el ului de pregătire

un

Cum apreciați evoluția relației dintre 
munca fizică si munca intelectuală in condi
țiile viitoare de amplificare a revoluției teb- 
nico-științifice ?

2. Ce trebuie să înțelegem, prin prisma 
viitorului, despre profesiile de avangardă ’

Interlocutor :
prof. MARION MUSAHAT, 

de la Uruversitatea Tel Avw, 
director al Institutului de relații internaționale

științifică și tehnică — atît prin creșterea nu
mărului celor ce urmează studii superioare cît 
și prin acele cursuri de reactualizare a cunoș
tințelor.

2. Este o întrebare foarte complicată. Vă măr
turisesc că indirect mi-am pus-o și eu și mi-a 
prilejuit o serie bogată de meditații. Cred că 
un prim aspect ar a legat de domeniile ce ar 
prolifera în viitor noi profesii. Din punct de 
vedere al unei logici și experiențe istorice, do-

meniile de avangardă sînt generate de doi fac
tori fundamentali i a. stringența necesităților 
pe care societatea le resimte intr-un moment 
anume ; b. nivelul global al cunoștințelor pe 
care societatea l-a acumulat pînă în acel mo 
ment. Cind între cei doi factori se stabilește 
o conexiune cit de cit viabilă, putem spune că 
s-a născut un nou domeniu de cercetare, o nouă 
profesie sau mai multe profesii. Tn prezent elec
tronica, fizica laserilor și chimia geneticii par 
a se încadra perfect în raționamentul nostru. 
Ultimele două cred că se află abia la începutul 
drumului. Să le acordăm așadar toată credința 
și speranța. Dar acestea nu vor rămîne singu
lare ; vor apare cu certitudine și altele.

Un alt aspect și poate într-un fel mai im
portant mi se pare cel legat de raportul dintre 
profesiile de avangardă și celelate în general. 
Ca în fața oricărei noutăți, curiozitatea ome
nească se apleacă cu mai mult interes asupra 
profesiilor de avangardă. Se uită însă că aces
tea au apărut nu din nimic, ci dintr-un înde
lungat proces de acumulare de informații și 
experiențe ale unor profesii care cîndva au con
stituit și ele profesii de avangardă. Aici este 
punctul critic la care mă refeream ■ problema 
raportului dintre profesii, a celor ce le mî- 
nuiesc. Cred că problema rupturii dintre pro
fesii aparține trecutului. Acest fapt poate fi 
argumentat ușor prin existența științelor de 
granițe, de sinteză.

Așadar. încercînd să concluzionăm după aceste 
scurte observații nu trebuie să admitem exis
tența unor discriminări între profesii. Din acest 
punct de vedere orice profesie are mari posi
bilități și mari sarcini. Aș spune că locul cel 
mai înalt de întîlnire a profesiilor este acela 
de conlucrare pentru o mai bună înțelegere 
între toate națiunile, această participare fiind 
o datorie supremă a fiecărei profesiuni.

Anchetă realizată de LIVIU TURCU

la lumină meritele și actuali
tatea.

Lucrarea are meritul de s 
pune la pispozitia cititorului 
o privire de ansamblu și în 
același timp profundă și u- 
nitară asupra operei marelui 
filozof Epicur.

DORELA ALBU

MARIN RĂDOI

după 
dialec- 

lumii
TEHNICA

este una umanistă și Epicur 
ne este contemporan „în lupta 
omului spre înălțimi".

Lucrarea, abordată 
metoda hegeliană — 
tica — aplicată însă
reale — celei de a doua ju
mătăți a secolului al IV-lea 
î.e.n. și filozofiei ce o gene
rează — analizează fin contra
dicțiile acestei epoci, cu răsu
net și în filozofie, scoțîndu-i

SI UMANISM
5

^Inteligența creatoare nu 
poate da roade decit pe un

fond de autentică pregătire 
culturală’". Pe această convin
gere adîncă a umanismului lu
mii tehmce cum autorul însuși 
spune' este inclusă o demons
trație în fapt a valențelor inso
lite, umanizatoare ale orizon
tului tehnic, a căilor de acces 
ale tinerei generații universi
tare la cîmpul problematic 
inaugurat de cultura științifi
că. în fine, se discută aparte, 
într-un spirit prezidat de argu
mente, posibilitățile de optimi
zare a școlii noastre superioa
re. Nu ne propunem, în acest 
spațiu, să sintetizăm ideile căr
ții, ci doar să subliniem faptul 
că prin actualitatea preocupă
rilor sale, prin soluțiile pe care 
le încearcă, această carte se 
recomandă ca o apariție de 
ridicat interes datorată unui 
autor care scrie convingător 
și deloc didactic.

ȘEBBAN CIONOFF

\
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Cu trei ani în urmă, în ca

drul Combinatului siderur
gic Galați a intrat în func
țiune Laminorul de benzi la 
rece, adevărată bijuterie a 
siderurgiei românești. Pen
tru obținerea unor produse 
de calitate, care să cores
pundă exigențelor impuse de 
normele tehnice, în cursul 
procesului de laminare se 
utilizează anumiți lubrifianți 
aduși din import. Aceștia 
sînt de o complexitate deo
sebită, avînd la bază uleiuri 
vegetale foarte scumpe cum 
ar fi uleiul de palmier sau 
uleiul de cocos. Pelicula in- 
compresibilă de lubrifiant 
are rolul de a reduce freca
rea dintre cilindri și meta
lul care se laminează. Prin

menținerea unei temperaturi 
constante, lubrifiantul asi
gură tablei o suprafață lu
cioasă, lipsită de grăsimi și 
impurități. în ultimii ani în 
literatura de specialitate cu 
privire la fabricarea lubri-

Deșeuri
fianților utilizați în industria 
metalurgică, au apărut idei 
noi care prevăd posibilitatea 
obținerii lor pe baza mate
rialelor plastice.

Pornind de la această idee 
un grup de specialiști for

mat din cont dr. ing Adrian 
Mihail și dr. ing. Cazimiro- 
vici Eugen de a catedra de 
siderurgie a Facultății de 
metalurgie din cadrul Insti
tutului politehnic București, 
ing. Wexler Teodor, șef de 

devenite...
secție la Centrul de cercetări 
pentru prelucrarea maselor 
plastice din cadrul Uzinei de 
mase plastice București, și 
ing. Nisipeanu llie. director 
general adjunct a. Combina
tului siderurgie Galați. a

reușit să obțină lubrifianți 
indigeni avlnd ea bază de 
piecare deșeuri rezultate la 
prelucrarea maselor plastice.

Experiențele la scară in
dustrială, efectuate la Com
binatul siderurgic Galați, 

lubrifianți
1

prin utilizarea în producție 
timp de o lună de zile a 
noilor lubrifianți s-a soldat 
cu rezultate din cele mai 
bune. Urmarea ? Importul a 
fost sistat. în acest fel, se 
realizează anual economii de

mai multe zeci de milioane 
lei.

Prin valorificarea cercetă
rii științifice, invenția româ
nească i „Fabricarea lubri- 
fianților utilizați în procesul 
tehnologic de laminare la 
rece al tablelor cu grosimi 
de pînă la 0,3 mm, avînd ca 
bază polimeri de mase 
plastice" a intrat în circui
tul valorilor tehnice interna
ționale. Țări cu tradiție în 
metalurgie solicită, acum noii 
lubrifianți românești, căro
ra li se întrevede în viitor 
o largă utilizare și în alte 
domenii ale prelucrării la 
rece a metalelor.

Ing. A. BRÎNZAN

IN EDITURA ȘTIINȚIFICA 
A APĂRUT:

• ISTORIA GENERALA 
A ȘTIINȚEI

Prima parte a celui de al 
treilea volum ai amplei lu
crări publicate suh acest ti
tlu este consacrată științei 
contemporane. Rezultat al 
colaborării între numeroși 
autori, lucrarea este o pri
mă încercare de sinteză a 
științei secolului al XIX-lea 
abordată sub această formă 
și de o asemenea amploare. 
Beneficiind de condiții gra
fice deosebite, volumul se 
recomandă ca o prezență 
necesară tn oricare biblio
tecă, fiind totodată și o tre
cere în revistă a istoriei ge
nerale a civilizației și a teh
nicii.

în laboratoarele Institutului 
de cercetări și proiectări echi
pamente termoelectrice, se ve
rifică aparatură de înaltă com

plexitate

polio 16. Să sperăm că ipoteza 
nu ne va convinge că arborii 
nu sînt utili.

Cine produce 
cutremurul ?

Observații făcute pe platoul 
înalt al Anatoliei (satul Ismet- 
pașa), la 110 km de Ankara a- 
supra unei falii au dus la con
statarea că’ ea alunecă cu 2 cm. 
pe an. Se presupune că aceas
tă mișcare tectonică, care di
sipează o mare cantitate de e- 
nergie ar avea o legătură di
rectă cu frecvența cutremure
lor. începînd din 1938 pînă a- 
cum, în această zonă a Turciei 
s-au produs 13 cutremure pu
ternice.

Particule 
fără ... antiparticule

Același eminent om de știință 
P.A.M. Dirac care a prezis în 
urmă cu patru decenii existen
ța antimateriei, consideră acum 
că există particule care nu po
sedă antiparticule. La baza noii 
teorii stau în principiu aceleași 
argumente care au fost utilizate 
inițial la prezicerea antimate
riei. Savantul presupune că 
particulele elementare fără an
tiparticule ar poseda masă po
zitivă, un spin unitar și un mo
ment unghiular orbital nul.

Ing. VASILE ROMAN
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• La Institutul pedagogie 
din Oradea s-a realizat pen
tru prima dată în tară un 
aparat pentru măsurarea ca
lității electrice a azbestului. 
• Geologii din Leningrad 
au descoperit sub nisipurile 
desertului Gobi perle a că
ror vîrstă a fost evaluată 
de la 40 milioane la 180 mi
lioane de ani. • Specialiștii 
de la Institutul pentru au
tomatizare împreună cu cei 
de la Uzina „Automatica” au 
realizat o instalație de a- 
vertizare și de pază a în
treprinderilor, instituțiilor 
și muzeelor • Cea de a 36-a 
operație de transplantare a 
ficatului, efectuată la New 
York a dat rezultate satis
făcătoare. • La Institutul 
politehnic din Cluj s-a pus 
la punct — pentru prima 
dată in țară — o nouă teh
nologie de fabricare a ar
borilor cotiți. • A fost lan
sat satelitul artificial vest- 
european „ESRO-4". • îm
preună cu specialiști ro
mâni, reprezentanții Centra
lei poloneze de comerț ex
terior „CIECH” și Institutul 
de Industrie organică din 
Varșovia a organizat la 
București cel de al doilea 
simpozion polono-român al 
mijloacelor chimice de ocro
tire a plantelor. • O tehnică 
nouă pentru identificarea 
navelor care provoacă po
luarea mării a fost pusă la 
punct de cercetătorii ame
ricani. • La Leningrad tra
tamentele dentare și opera
țiile stomatologice se fac in 
urma anesteziei pe bază 
de... sugestionare a pacien- 
ților în stare de veghe 
în stare de hipnoză. • 
Pitești s-au desfășurat 
crările simpozionului

țional de „Geografia utili
zării terenurilor". • In Ua- 
lia a fost laosat un satelit 
astronomic cu misiunea să 
întocmească o hartă a ra
diațiilor gamma din spațiul 
galactic și extragalactic. • 
După mai multi ani de stu
dii intense specialiști de la 
Fabrica de cabluri și radia
toare din Brașov au reușit 
să rezolve o problemă de 
mare eficientă economică 
înlocuirea cuprul 
carea radiatoarelor. «__
Bagdad s-au desfășurat lu
crările seminarului interna
țional „Petrolul — factor de 
dezvoltare a economiei na
ționale independente". • O 
inovație realizată la Uzina 
„Tractorul" din Brașov se 
dovedește a fi deosebit de 
eficientă la combaterea po
luării aerului 
de fontă și 
Anglia a fost 
un dispozitiv 
să se obțină apă sterilizată, 
ultra-purâ. direct de la con
ducta de apă potabilă. • Co
laboratorii institutului rutier 
de cercetări științifice din 
Minsk — L'.R S.S. — au 
lahorat o instalație princi
pial nouă pentru distrugerea 
stincilor și pietrelor mari. 
• Mai mult de 20 de plante 
recent identificate de un 
grup de specialiști de la fa
cultatea de farmacie a In
stitutului de medicină și far
macie din Tg. Mureș, vor 
deveni materii prime pentru 
industria farmaceutică, cos
metică și chimică. • Oame
nii de știință sovietici au 
descoperit recent că celulele 
plantelor și animalelor co
munică intre ele prin inter
mediul unui sistem original.
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De la tuburi electronice.

sau
La
lu-
na-

la circuite
Cercetarea uzinală s-a soldat în acest an, la 

Uzinele Electronica, cu rezultate dintre cele mai 
spectaculoase. în numai unsprezece luni s-au 
proiectat și realizat aici utilaje de înaltă tehni
citate, in valoare de 21 milioane lei. Era nece
sară o astfel de acțiune pe linie de cercetare și 
proiectare dacă ne gîndim că în domeniul radio
receptoarelor și televizoarelor se impune o mo
dernizare continuă a utilajelor și a proceselor 
tehnologice. Numai așa a fost posibil să se fa
brice primul televizor autohton — Satum — cu 
circuite imprimate, a cărei fiabilitate în funcțio
nare este net superioară aparatelor pe bază de 
tuburi electronice.

Un exemplu, tot atît de elocvent, îl constituie 
și cercetările de la linia de montaj potențiometre 
pe baza cărora a fost posibilă triplarea capa
cității de producție a liniei. Tot în urma unor 
încercări asidue s-a realizat și o mașină automa
tă de mare productivitate cu ajutorul căreia se 
aduc la parametrii ceruți tuburile pentru blindaje. 
Noua mașină înlocuiește în fluxul tehnologic pro
ducția a patru strunguri.

Lucruri în aparență mici se soldează datorită 
eficienței cu care intervine cercetarea uzinală, 
cu efecte dintre cele mai valoroase în procesul 
de producție. Modificarea unui condensator de 
extensie pentru unde scurte a condus la elibe
rarea unor utilaje și Ia reducerea mai multor ope
rații de montare, iar executarea unei băi de cro- 
mare dură înseamnă de fapt o îmbunătățire a si
guranței în funcționare a pieselor mecanice și a 
aspectului lor exterior.

Reproieclarea și modificarea schemelor elec
trice atît la televizoare cît și la radioreceptoare 
au dat posibilitatea folosirii unor piese electrice 
produse în țară și realizarea unui milion și ju
mătate de lei economii. 450.000 lei au fost obți
nuți prin asimilarea potențiometrilor lineari tot

imprimate
datorită efortului creator făcut de cercetare. Por
nind de la tipurile curente, executate în momen
tul de față după licență, specialiștii români au 
reușit și performanța realizării unor potențiometri 
de concepție proprie.

Dar cercetarea a devenit la Electronica un fe
nomen de masă. Stau mărturie colectivele for
mate din ingineri de concepție, tehnicieni, maiștri 
și muncitori fruntași care au analizat din punct 
de vedere tehnic fiecare reper și au propus solu
țiile de modernizare. Astfel, s-au introdus tranzis- 
torii cu siliciu în locul celor cu germaniu și a fost 
redus numărul de elemente de îmbinare, înlo
cuirea lor făcîndu-se prin sudură. Foarte impor
tante sînt și cositorirea și plantarea pieselor. îna
inte, aceste operații se făceau după buna price
pere a fiecărui muncitor. In momentul de față 
se așează toate piesele pe cablajul imprimat al 
televizoarelor sau aparatelor de radio, iar opera
ția se execută mecanic, cu ajutorul unei benzi ru
lante care circulă printr-o baie specială, unde se 
realizează cositorirea.

De un real folos pentru munca întregului co
lectiv de la „Electronica" este și automatizarea 
programării operative a producției în secția de 
prelucrări mecanice. Un colectiv format din spe
cialiști în informatică au realizat un program de 
lucru care introdus într-un calculator de birou a 
stabilit succesiunea optimă a executării repere
lor, fapt care raționalizează la maximum forța de 
muncă și folosirea utilajului.

Evident, multe sînt acțiunile întreprinse de co
lectivul bucureștean pe linia perfecționării pro
ceselor tehnologice. Ele s-au soldat pînă acum 
cu economii în valoare de 10.465.000 lei contri
buind din plin la realizarea celor 130.000.000 lei 
economii cu cît s-a angajat Electronica peste 
plan în acest an.

ION VĂDUVĂ
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SPIRITUL CRITIC SI 
AUTOCRITIC-0 ARMĂ 

CARE TREBUIE MlNUITĂ 
CU INTELIGENTĂ

— Care a fost primul dum
neavoastră gînd după alegerea 
ca secretară a comitetului U.T.C.? 
(întrebarea a fost adresată ingi
nerei Maria Simion de la Fabri
ca „Moldova" din Iași).

— Emoție, bucurie, întrebarea 
dacă voi reuși să fiu la înălțimea 
învestiturii...

— Vă rog să vă gîndiți la o 
idee anume, care să aibă ca punct 
de referință unul dintre capito
lele Proiectului de norme etice.

— înțeleg, vă voi da un exem
plu concret. Este vorba de o idee 
care m-a frămîntat și înainte de 
a prelua munca de secretară, dar 
mai ales după acest eveniment. 
Una din trăsăturile care trebuie

MODESTIE Șl PASIUNE
Despre loan Szengyel, cuptorar la Fabrica de 

cărămidă din Tg. Mureș, inginerul șef Ludovic 
Modoraș îmi spune „că-i băiat bun, tare harnic 
doar că nu-i prea vorbăreț. Pentru el e mai ușor 
să se exprime muncind, bine și modest. Oricum 
puteți încerca să stați de vorbă cu dînsul, că 
merită. Chiar dacă e tîriăr, poate fi considerat 
o personalitate, un adevărat comunist".

Știu că în limbajul constructorilor, și inginerul 
Modoraș a fost muiți ani constructor, calificativii 
de „băiat bun" este aproape o parolă de reco
mandare atit de sigură și de categorică, incit aici 
pot intra chiar și unele mici slăbiciuni omenești, 
pe deplin motivate de dăruirea profesională. Cind 
în 1964 tînărul muncitor necalificat a fost trimis 
la o școală profesională de materiale de cons
trucții din Jimbolia de unde s-a întors, calificat, 
în meseria de arzător, avea 17 ani. Nu știu dacă 
atunci era la fel de înalt ca astăzi, dar dacă am 
glumi, am putea spune că și din acest punct de 
vedere a fost bine ales, ca șă domine șemeția 
cuptoarelor. Evoluția firească i-a fost îndrumată 
după percepte dragi constructorilor adevărați. Un 
tînăr care în timp de patru ani de producție a 
cîștigat o nouă categorie de salarizare, în fiecare 
an, autoinstruindu-se, un tînăr tăcut dar extrem de 
conștiincios, care nu a avut o singură absență 
nemotivată de cînd lucrează în producție, iată 
cine este el astăzi.

Și nu-i deloc puțin. înalta conștiință profesio
nală, acea îndatorire a fiecărui comunist sau 
utecist, trebuie să se manifeste începînd de la 
scara unor valori obișnuite, primele care conferă 
omului sentimentul trăiniciei și eficienței în mun
că. Și nu-i deloc puțin fiindcă munca la cuptoare 
cere multă atenție, responsabilitate. Chiar loan 
Szengyel îmi spune că da, e adevărat, 
că majoritatea operațiilor la cuptoare sînt meca

Nu l-am mai văzut pe Iu
lian Albu, profesor de istorie 
în Soveja, de muiți ani. L-am 
găsit în vară la școala din co
mună, printre constructorii 
care înălțau noi săli de clasă. 
Avea hainele pline de praf, 
era obosit deoarece cu o zi 
înainte a fost la Focșani cu 
echipele artistice ale căminu
lui cultural la un festival ju
dețean și s-a întors noaptea 
tîrziu. Știu că el a determinat 
multe schimbări pe aia. că 
sufletul lui generos fi robusta 
lui gîndire au luminat drumul 
multor tineri.

Am aflat că a fost iniția
torul sărbătorii centenarului 
lui Simion Mehedinți, al ridi
cării unui bust al acestui în
vățat din Soveja, pornit de pe 
plaiurile Mioriței, care a adus 
o importantă sporire a patri
moniului științei românești.

„Oare nu vor seca izvoa
rele pentru că nu sînt ochi să 
le vadă ?" îl citează interlo
cutorul meu pe Simion Mehe
dinți. Și continuă : „Meditînd 
asupra acestei fraze, mi-am 
adus aminte că, spre sfîrșitul

Nici editurile, nici revistele 
noastre literare nu acordă prea 
mult spațiu tinerilor autori de 
teatru. Deși, ori de cîte ori se 
abordează în presă sau în altă 
parte problema dramaturgiei 
originale, numele lor sînt des 
citate, frecvent alăturate terme
nilor „proiecte", „promisiuni", 
„speranțe" etc. Nu pot afirma 
ca, din acest motiv, o discuție 
pe marginea textelor dramatice 
scrise de tineri scriitori ar fi 
imposibilă. Dar continui să cred 
cu convingere că rezultatele ei 
vor fi mai puțin concludente 
decit în cazul uneia similare 
desfășurată, să zicem, sub aus
piciile generoase (din aceșt 
punct de vedere) ale poeziei.

A fosț și mai este și acum 
vehiculata ideea că tinerii scri
itori nu prea se ocupă de teatru 
pentru că „n-au o experiență 
de viață bogată", sînt lipsiți de 
maturitate, de discemămînt, nu 
cunosc psihologie etc. Nu cred 
însă că acesta-i motivul și, de
sigur, fără a folosi citate din 
(idul sau amănunte biografice 
celebre, însuși faptul că revis
tele noastre acordă atenție tea
trului scris de liceeni (în pri
măvara acestui an a avut loc 
chiar un concurs de dramaturgi 
de 16—17 ani) descoperindu-i 
surprinzătoare virtuți literare
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gindiți, munciți și trăiti ca

UN TÎNĂR COMUNIST I

Pc teren, eu delegație de membri
al consiliului elevilor

ATELIER SAU
SALĂ DE LECTURĂ 1

să caracter.rere pe fiecare utec-j* 
este spiritul crtic ș: autocritic, 
intransigența față de lipsuri ș; 
neajunsuri. Sigur, n-aș putea sa 
afirm că pini la alegerea mea 
acest spirit nu exista. Numai că 
de mai mult timp aveam impre
sia că in organizația noastră se 
critică, se face autocritică, une
ori intr-un mod superficial, fără 
discemămînt. fără a se urmări 
vreo eficiență, sau, căzîndu-se 
într-o altă extremă, adică o cri
tică brutală.

— Și cind va-ți dat seama cel 
mai bine de acest lucru ?

— Chiar in adunarea de ale
geri. Despre mine s-au spus 
multe lucruri bune, la un mod

cor din apt 
acolo multe cea-

său, cind cenea pe aici, Si
mion Mehedinți mergea ade
seori la un izeor din apropie
re fi răminea 
știri pricindu-l fi ascultindu-L 
Mi-am zis că acest izvor tre
buie să se numească Stmion 
Mehedinți. Și i-am rugat pe

UN PROFESOR DE ISTORIE SE 
ADRESEAZĂ SCULPTORILOR

doi bâtrîni din sat. pe Gheor- 
ghe Stanciu și Ghiță Grom 
să-l amenajeze, să-l sape in 
stincă. Au muncit bătrimi trei 
zile acolo iar cind am vrut 
să le dau bani (din buzuna
rul meu) nu au vrut să pri
mească. Am așezat acolo o 
placă pe care am adus-o de 
la București, în brațe". Privi
rea lui Iulian Albu se întu
necă brusc. De ce ? mă în
treb. Și aflu : „Acum placa 
nu mai există acolo, deasu- 

infirmă prejudecata mai sus 
exprimată.

Tncercînd să surprind în cî- 
teva linii portretul unor drama
turgi din tînăra generație am 
observat la unii dintre ei o pre
dilecție pentru teatrul de idei, 
de incandescentă dezbatere in
telectuală, pigmentată cu intui
ții filozofice și simboluri absur

OPINII
de. iar la alții o înclinație către 
imaginea hieratică, nostalgică, 
aluziv istorică. Prima categorie 
i-ar include Intr-o clasificare 
amovibilă pe Mihai Neagu Ba- 
sarab, Paul Cornel Chitic. Radu 
Dumitru ; a doua, pe Mircea 
Bradu, A.G. Ardeleanu și Cor- 
neliu Vadim Tudor. E adevărat 
că într-o vreme peisa'ul teatru
lui tînăr era mult mai atrăgă
tor, includea mult mai multe 
nume, acoperea un spațiu tipo- 
grafic’’mai vast. Am ai ut ocazia 
să citim în ultimii ani lucrări 
interesante semnate de Iu
lian Neacșu, Dumitru M. Ion. 
Mihai Georgescu, Emil Paras- 
chivoiu, George Prunteanu. Mi
hai Bărbulescu, Viorel Ștefănes- 
cu, Ion Veliciu ș.a. unii dintre

nizate. Numai că pentru a le coordona trebuie 
ca tu însuți să le înțelegi, să le pricepi și să le 
stăpînești. Cu alte cuvinte trebuie să fii bine 
pregătit profesional că de noi. de arzători, de
pinde calitatea produsului finit ; or asta-i o res
ponsabilitate pe care trebuie s-o onorezi.

— Nu, mîine nu lucrez. Știți, noi lucrăm în 
schimburi. Am lucrat ieri toată ziua, am înlocuit 
un coleg ca să fiu liber sîmbătă... Se însoară o 
rudă de-a mea... nu vreau să chiulesc, nu vreau 
să se spună despre mine că sînt superficial sau 
indisciplinat. Ș-apoi mai e ceva. Dacă aș ști că 
în locul meu la cuptor nu-i nimeni, că tot ce-au 
muncit oamenii pină la mine se poate strica din 
cauza mea, n-aș mai avea plăcere de nici o pe
trecere. >

Și-apoi, așa. aparent din senin, loan Szengyel 
îmi spune că-i plac matematicile, că mai dezleagă 
din cînd în cînd probleme. Nu-1 mai întreb ce 
legătură are pasiunea aceasta cu profesia. Mă uit 
doar în caietul de însemnări unde notasem da
tele importante ale vieții sale tinere, pe care mi 
le spusese fără nici un efort de rememorare : în 
septembrie 1964 pleacă la Jimbolia ; în 14 no
iembrie 1968 vine la fabrică ; în 2.5 martie 1971 
devine membru P.C.R Deci asta era : datele cele 
mai importante din viață îi sînt fixate în memo
rie cu rigoare pentru că ele sînt noi puncte de 
plecare pentru o nouă etapă. De fiecare dată 
îndeplinindu-și datoria, ordonat și atent, drumul ■ 
a mers cum era și firesc, mai sus. Și de fiecare i 
dată dezvoltindu-și personalitatea. urmărind 
idealul constructorului societății socialiste, gîn- 
dind și trăind ca un adevărat comunist, el s-a 
putut integra în colectivitate, fiindu-i util și fiind 
prețuit de ea.

IULIANA POP

pra izvorului. Au spart-o co
piii. Nu mă doare faptul că 
eu am plătit-o, din salariul 
meu, cu 500 de lei. că am 
adus-o in brațe de la Bucu- 
refti, ci faptul că nu mai e- 
zistă. In toamne asta am să 
plec după altă placă.

Ajungem să discutăm fi 
despre viitor. Dar cu Iulian 
Albu, acest mare animator al 
spiritualității sovejene 'care a 
fost numit și e foarte bine că 
a fost numit director al că
minului cultural din localita
te), a vorbi despre viitor în
seamnă a vorbi in aceiafi timp 
despre trecut.

„Ne-am gîndit la ridicarea 
aici, înir-o poiană de lingă 
Soveja, în acest miez de tară, 
a unui monument al spiritua- 

ei optînd. pe parcurs, pentru 
poezie sau proză, iar alții, dispă- 
rînd pur și simplu din publicis
tică. O explicație a acestei dis
pariții ar putea fi găsită ușor 
In... nerăbdare. Adică, pîictisin- 
du-se sa aștepte beckettian

Tinerii dramaturgi - intre ceea ce 
pretind și ceea ce oferă...

Godot-ul care i-ar fi putut 
catapulta in spațiile editurilor 
sau pe scenele teatrelor, tinerii 
autori au căutat, pentru stabi
lirea echilibrului, satisfacții 
imediate în alte genuri sau, de
ziluzionați, n-au mai avut pu
tere să continue lupta.

Nici unii, nici alții nu pot fi 
blamați. Lucrul este explicabil. 
Eugen Ionescu afitma cîndva : 
..Teatrul este poefte. Teatrul 
este filozofie". Aproape toți scri
itorii citați mai sus, trunchiind

ri. Aa asociat cele d

si w auro» o adunare .— T- — _ - _ EfL itrzr&d sîm cru
ci. să tx ca toți tine- |
hl desșwe c*re xin Amintit-
La pot» trup după această ac- | 
tBsw pe ritreata secție s-au in- | 
regotra: prwrlc economii de ( 

bc eric-.eața criticii.
— Dar critica șt autocritica 

m are numai acest gen de efi 
esență — să-: spunem — econo- ' 
mică_

— Pot să vi dau și un altfel 
de exemplu Nu de mult o lucră
toare din fabrică. spre stupoarea 
tuturor. începuse să vină în stare 
de ebrietate Ia servei. Ea lucra la 
mașini și vă dați seama că pen
tru abaterea de care dăduse do
vadă i se putea desface contrac
tul de muncă. Dar cum este po
sibil ca o tinără de 23 de ani să 
bea cantități de alcool degradin- 
du-și ființa atit moral cit și fi
zic ? Trebuie, că s-a întimplat 
ceva cu ea, dar ce anume ? Așa 
am reacționat împreună cu to
varășii de muncă din cadrul or
ganizației. In acest caz o măsură 
radicală sau dimpotrivă o simplă 
critică nu constituiau sanc
țiunea cuvenită. Constructiv, 
trebuia să găsim cauzele, să 
le lichidăm și apoi să o 
ajutăm pe eroină să rede
vină ceea ce fusese mai înainte. 
Așa am și făcut. Aș mai adăuga 
că drumul pentru rezolvarea si
tuației sale ne-a condus de la 
gazda la care locuia, o gazdă 
unde exista un anturaj nociv, la 
faptul că pentru muiți tineri din 
fabrica noastră este nevoie de 
un cămin. Așa se face că acum 
organizația U.T.C. susține cu 
destule argumente ideea con
struirii de urgență a unui cămin. 
Ni s-a promis sprijin.
' — Văd că în felul acesta, por

nind de la . critică și autocritică 
se ajunge, în lanț, în fața mai 
multor probleme legate de viață 
și de muncă. Se poate astfel tra
ge concluzia că dumneavoastră 
și tovarășii dv. de muncă acor
dați un sens de primă impor
tanță spiritului de care vorbim?

— Sigur că da. Eu personal, 
tovarășii mei de muncă, simțim 
că în activitatea noastră diurnă 
spiritul critic și autocritic re
prezintă într-adevăr, așa cum se 
spune, o armă care, minuită cu 
inteligență, aduce multe foloase 
sociale.

V. CONSTANTINESCV

lității românești. Am început 
demersurile de anul trecut. 
Acest monument, după noi, 
trebuie să fie măreț ca trecu
tul fi ca prezentul acestui 
popor, să fie trainic ca trăi
nicia poporului, să fie strălu
citor ca strălucirea faptelor

românilor de ieri si de azi. 
Dar cum să fie ? Nu trebuie 
să uităm că Soveja este a Mio
riței, a lui Alecu Russo, că e 
un miez de țară de unde se 
vede adine în istorie. De aceea 
mi-l închipui ca o prismă 
triunghiulară aerodinamică, 
lucrat din granit, 12—12—12 
m., înalt de 36 m. Acolo, sus. 
la 36 de metri, să fie ampla
sați cei 3 păstori din baladă, 
lucrați în costumul provinciei 
fi al epocii respective. Vrîn-

acest citat, au spus : „Teatrul 
este filozofie". Și au început să 
etaleze în textele lor concepte, 
apoftegme, dogme. sofisme 
etc., unele nu lipsite de inteli
gență, agreabile, axate pe calam
bururi și paradoxuri uneori de

bună calitate. Totuși, pentru ca 
acest teatru să poată fi jucat ar 
fi trebuit să aibă sevă. Ca citi
tor, să fii obligat să simți cum 
pulsează în el viața, să te re
cunoști printre personaje, să 
crezi în relațiile existente intre 
ele, lucruri pe care anevoie le 
descoperi în piesele de care ne 
ocupăm.

Hașdeu spunea într-o vreme 
că „pentru a scrie teatru este 
necesară o adîncă cunoaștere a 
artei dramatice și un mare fond

A fi responsabil 
înseamnă a lupta 

tot timpul
rir.d. Vede;: casxră. -i
r.' i. in se P&*
tuli zo.'sse exacte, așa rxa se 
procedează io îatrețrpaâeri. de 
exemplu. Și ebiar daca s-ar sta
bili. n-ar & prea gera de 
ocolit acele aorme. Cîse ar 
avea gi-.C— s-o tacA. ar putea 
destul de 3șoe. Toana* de aceea 
conștiința pr-tdesava»i a eerce- 
tăcorului, cocs iacerea M perso
nală că trebuie să dea tix ce 
poate da rămîr. prtocipaje^ 
forțe care as^-ră realizarea 
sarcinilor incredințate.

Tînărul internist ra care stau 
de vorbă se r-meste Nicolae 
Ciobanu și fa e cercetare fun
damentală la Institutul _Dr. C. 
Car.tacuzmo*.

Cu precizarea că -asta cam 
sună a laudă* mi-a enumerat 
citeva din treptele evoluției Iui 
profesionale : șef de promoție 
ia Medicină generală cu o me
die de 10,’ reușit primul la exa
menul de internat, autor al ane: 
lucrări științifice onorate cu 
Premiul I a! Ministerului Edu
cației și Inx ățămhttului si Pre
miul special al U.A.S.R Ia Se
siunea pe țară a cercurilor ști
ințifice studențești din 19®. 
premiat și pentru alte nume
roase lucrări științifice, semna
tar al unor articole bine apre
ciate în presa de specialitate. 
Iar dialogul redat mai sus re
prezintă punctul de plecare al 
unei lungi discuții, lansate de 
întrebarea pe care inițial i-am 
adresat-o :

— Ce înseamnă pentru dum
neata responsabilitate ? Prin ce 
fapte ai demonstrat că ești res
ponsabil, că îți îndeplinești cu 
maximum de răspundere sarci
nile încredințate ?

— Responsabilitate înseamnă 
luptă. Luptă cu tine însuți, cu 
inerțiile care te pîndesc. Sînt 
tînăr, sînt sănătos. Am 25 de 
ani. Ca și alții, de virsta mea, 
uneori sînt tentat de niște sa
tisfacții „de consum", poate de 
un exces de relaxare. Aseme
nea tentații reprezintă inerții, 
lucruri care te pot trage îna
poi. îți pot întîrzia parcurgerea 
traseului propus.

— Mă refeream la acea for
mulare din „Proiectul de norme 
ale vieții și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste" prin care comuniștilor, 
tinerilor comuniști li se solicită 
ca trăsătură de bază a profi
lului moral „...înalta conștiință 
profesională, responsabilitatea 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate—"

— Nu e nici o contradicție. 
Conștiința profesională, respon 
sabi'itatea. sînt calități care se 
evidențiază prin opoziție cu 
inerțiile» de care vorbeam.

— Dumneata, personal, prin 
ce iți demonstrezi responsabi
litatea. conștiința profesională ?

— Aici e aici. Dacă m-aș lua 

ceanul cu căciulă, cu sarică, 
cu opinci, moldoveanul cu su
man, chimir, bocanci, ardelea
nul cu pălărie, cu cizme etc 
Păstorii să fie de 12 m înălți
me iar deasupra lor o flacă
ră înaltă de 8 m. Monumentul 
să aibă 3 fețe. Pe prima față, 
in marmură, să fie săpate, cu 
litere mari, numele tuturor 
oamenilor noștri mari care au 
jucat un rol deosebit în isto
ria. cultura, ftiința. în viața 
poporului nostru. Cam 2 000 
de nume... la care timpul va 
mai adăuga altele... Pe altă 
fațetă versurile ,AIiori(ei“ în 
varianta culeasă de Alecu 
Russo...".

* Un om se gindefte la un 
monument. Nu știm dacă a- 
cest monument se va ridica 
vreodată, dar ftim să profeso
rul Iulian Albu arde ca o fla
cără pentru el. Ascultîndu-l 
vorbind pe acest înflăcărat a- 
nimator am distins în vocea 
sa sunetul pur al deplinei dă
ruiri, emoția unei puternice 
iubiri de patrie.

I. CHIRIC
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înnăscut de gust și imaginație". 
Ei bine, toate aceste lucruri 
gust, imaginație, cunoaștere a 
tehnicii dramatice — sînt pre
zente aici. Din păcate, exigen
țele de acum nu mai coincid 
cu cele de pe vremea lui Haș-

deu, sau chiar a Iui Sebastian 
(care vedea în teatru „arta de-a 
amortiza loviturile periculoase, 
schimbindu-le direcția". arta 
care nu răspundea „întrebărilor 
grave, făcîndu-se că nu le 
aude"). Azi teatrul trebuie să 
răspundă marilor întrebări și 
soluții de existență ale lumii 
noastre. Azi teatrul este obligat 
să comenteze posibilele lovituri 
periculoase și nu să le ignore. 
Azi teatrul trebuie să fie mai 
mult ca oricînd ancorat în zo

dapă netele dtu facultate sau 
peemiLe de la sesiunile 

t-.țîf ■*» ba c.tiar șz după 
faptu. că a-ci. la laboratorul 
de băolugM ară. șefii
mei S—t mulț jnfț: de cum lu
crez. aș putea spune că eu co
respund aces’—r cerințe, că tint 
un om o o tracta conștiință 
prefesacea-a. es multa reșoc-r- 
safcliKaae in Îndeplinirea sarci
nilor ț-w-rerirrțate

— Șt nu-i așa ?
— E ș> a- prea e. îa orice 

caz. ea mă Întreb adesea dacă 
sint la Ina.ycnea muncii pe care 
o Indepunesc aici.

— Pău dacă șefii slat mulțu
miți—

— Nu e unicul criteriu. Nu 
sin: fariseu dar. perscnaL apre
ciez că rezultatele pe care le-am 
obținut pini acum stet niște 
simple --jpilăru. chiar dacă ele 
reprezintă, totuși, un început de

— De ce?
— Pentru că aici. în cerce

tare. nu mai am de-a face cu 
parametri obișnuiți — mă refer 
la solicitările din facultate —, 
nu mai mă compar doar cu cer
cetătorii din țară. Acum îmi 
stau in față parametri mult mai 
ridicați și mai riguroși, para
metri internaționali. Pe plan 
mondial lupta e foarte aspră, 
foarte dură pentru a ne men
ține Ia nivelul celorlalți sau a-i 
depăși. Or, cel puțin așa in
terpretez eu, acea cerință din 
..Proiectul de norme" nu e o 
cerință în sine, c prevedere ab
stractă : dimpotrivă, conștiin
ciozitatea. responsabilitatea în 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor profesionale sînt trăsă
turi morale impuse de scopul 
nostru, de a ajunge Ia un anu
mit nivel și de a-1 depăși. Și 
asta încă foarte repede, iar a- 
cest nivel, acești parametri in
ternaționali nu se pot decit visa 
dacă nu există conștiință pro
fesională, disciplină în muncă, 
responsabilitate.

— Dumneata, după cîte știu, 
îți pregătești doctoratul, ești 
preocupat de un domeniu inte
resant, oncogeneza virală. Asta 
ar fi o dovadă că. profesional, 
ești. deosebit de activ, de con
știincios...

— Repet, aceste afirmații le 
consider greu de acoperit. Pen
tru că eu privesc la rezulta
tele muncii mele de pînă acum 
și nu sînt prea mulțumit de ele. 
Sînt încă departe de ceea ce 
îmi propusesem. Mai am încă o 
groază de muncit pînă să ajung 
acolo, mai am încă mult de 
luptat cu mine. Cred că un a- 
devărat comunist trebu’e să-și 
fixeze singur limitele activității 
sale, să nu se mulțumească cu 
sarcinile primite. Și de aceea 
eu. ia cercetător comunist, tre
buie chiar să devansez aceste 
sarcini.

OV. PĂUN

Meleaguri vîlcene.
Foto: PAVEL TÂNJALA 

nele grave ale existenței, să sta
bilească un contact perfect cu 
viața. Și atunci, nu mai pare 
inexplicabil de ce un tînăr dra
maturg de mare talent, ca Mihai 
Neagu Basarab, ajuns la al pa
trulea volum de teatru, nu a 
fost jucat niciodată pe o scenă 
profesionistă. Dacă monologuri- 
le sale dramatice Profesorul și 
restul lumii sau Pieptenele ltii 
Paul, sînt reușite indiscutabile 
ale genului, puțind vedea ori
cînd, cu mare succes, după pă
rerea mea, lumina rampei, cele
lalte piese întrunesc într-o mică 
măsură virtuți spectacologice. 
Citez, spre exemplificare, un 
fragment din Profesorul Faust 
(apărut in volumul Frînghia de 
rufe a familiei, ed. Cartea Ro
mânească — 1971).

In orice caz recentele premie
re ale teatrelor din Oradea 
(Viad Țepeș in Ianuarie) și Ti
mișoara (Coroană pentru Doja), 
care au la bază două texte cu 
excelente virtuți dramatice 
scrise de tineri autori de teatru 
sînt in măsură să ne facă mai 
optimiști. Asupra lor se cuvine 
să revenim fiind convinși că de
semnează o nouă și aplaudabilă 
modalitate de exprimare a ti
nerei dramaturgii.

BOGDAN ULMU

Sintem in atelierul de electro
tehnică al Liceului „Gh. Șincai~, 
la ora anului III-H real, an 
fnrnta# pe liceu. Dacă nu am fi 
crtit ce rena pe ușa atelierului, 
de bună seamă că ne-am fi ce
rut scuzele de rigoare crezind 
d am intrat intr-o sală de curs 
lami poate e mai nimerit să spu
nem sală de lectișrăj și nu in
tr-un ateber.

Domnea o atmosferă de stu
dii intensă. Cițica, conjtii.icioji 
4» pregăteau temele, aițu ci
teau ia română chimie, însă 
predominantă era șueta. Doar 
3—4 d.n 161 lucrau de zor, de- 
punind un zel care putea in- 
duioșa fi pe ceilalți colegi. Pe 
Mar n Bogdan, resemnat, plicti
sit am evitat să-l întrebăm dacă 
îl pasionează munca pe care o 
preria. Răspunsul ar fi fost e- 
vident „nu", finind cont că, 
oricum, a alege niște capace din- 
tr-o grămadă, sortindu-le — cu 
număr ți fără — nu este tocmai 
atrăgător. Colegele lui, însă, Ga
briela Ciocâltău. Anca Negules- 
cu și Carmen Ceuță ne-au rea
mintit de harnica Cenușăreasă 
care, pusă de mama vitregă la 
treabă, era nevoită să aleagă 
meiul d:n linte. In orice caz, șu
ruburile și piulițele de toate fe
lurile și numerele, pe care fe
tele le sortau cu zel, constituiau, 
pore-se, obiectul unei munci care 
acea un singur scop : să umple 
timpul elevibir, deosebirea fiind, 
în cazul nostru, că mama-citregă 
l tovarășul profesor) nu avea nici 
cea mai mică intenție rea, ci, 
dimpotrivă...

Pe tovarășul profesor, Opaschi 
Igor, l-am întrebat care-i cauza 
care generează această stare a 
lucrurilor, nu tocmai dorită. Răs
punsul a venit imediat, în apa
rență fiind simplu ■ „Nu avem 
de lucru — laitmotiv țntîlnit și 
în alte locuri. Nu avem pentru 
că Uzina „Autobuzul" care ne-a 
utilat, nu ne poate avansa co
menzi de electrotehnică. Încerc 
să angajez contracte cu „Didac
tica" și I.R.M.E. Ce părere am 
despre anul III-H ? Cu această 
clasă se pot face cele mai fru
moase și mai interesante lucruri, 
dar... Mi-ar face o deosebită plă
cere ca toți elevii să cunoască 
electrotehnică; să știe să depa
neze un reșou, să repare o sin- 
guranță...".

Aceste cuvinte\palde ale pro
fesorului ne-au sugerat alte în
trebări. Oare cunoștințele prac
tice căpătate la atelier comple
tează in modul cel mai fericit 
pe cele teoretice ? Sînt valori
ficate pe deplin posibilitățile e- 
levilor ? Cum văd elevii îndrep
tarea situației existente ? Și, pe 
find, Luceafăr Bailor, Cristina 
Dumitru, secretara U.T.C. a șco
lii, Carmen Ceuță, s-au destăi
nuit. Așa am aflat că anul tre
cut au lucrat aproape 2 trimes
tre numai abajururi pentru veio- 
ze ; că ceea ce li se pretindea să 
știe la sfîrșitul anului era sub 
nivelul cunoștințelor lor; că ei, 
fiind la real, nu ar putea să 
execute în atelier unele aplicații 
la fizică...

Ne-am despărțit de ei îndrep- 
tîndu-ne spre atelierul de lăcă- 
tușerie — patronat direct de U- 
zina ,,Autobuzul". Primul cu care 
am stat de vorbă a fost profe
sorul loan Teodorii, coordona
torul atelierelor de lăcătușerie si 
mecanică. „Atit în atelierul de 
lăcătușerie cit și în cel de meca
nică aveam un plan anual de 
producție, defalcat pe trimestre, 
luni. zile. $eful de atel'er ține 
evidența în fiecare zi de lucru, 

FORMAȚIA RECURENTĂ
(Urmare din pag. I)

ale educației adulților, ideea de formație recurentă și-a în
tins prelungirile practice pe scara virstelor în jos, cuprinzind 
tot mai mult în fascicolul său de semnificații modul optim 
de organizare a educării noilor generații. Recurența impli
că - din capul locului - alternanța armonică între ora de 
curs și laborator și activitatea de producere, de practică. 
Ideea majoră materializată aici este aceea a folosirii tuturor 
forțelor formative pentru perfecționare și actualizare de cu
noștințe, astfel incit mai tirziu reciclajul să devină - din 
operație auxiliară în raport cu munca însăși - o operație 
nemijlocit integrată în exercitarea forței de muncă, pe terenul 
competențelor sale profesionale.

Recursul la practică, mijlocit o perioadă de timp și de mun
ca in laborator, devine in noile sisteme de formare o parte 
integrantă a procesului de învățămint. Tînărul își construiește 
personalitatea utilizînd deopotrivă izvoarele culturii și cele ale 
producției. Serialul recurent curs - producție - curs - pro
ducție, reprezentabil printr-un graf spiralic ascendent, imple
mentează finalităților educației calitatea forței de muncă, in 
condiții de economicitate maximă la variabila timp. El gră
bește sfîrșitul enciclopedismului fortuit și pune în prim-plan 
tehnica solicitantă a problematizării. Tinărul se dezvoltă re- 
zolvind probleme în punctele de intersecție a teoriei cu prac
tica. El nu-și mai însușește doar cunoștințe despre fapte, ci 
operează cu datele pentru modelarea faptelor. In formația 
recurentă structura activităților de învățare este prin excelență 
de tip operațional. Seria tradițională de acte (verificare - 
predare - fixare — verificare) este înlocuită de seria nouă a 
mobilizării tuturor facultăților mentale și condițiilor de tra
valiu pentru prospectarea și găsirea de soluții : definirea 
problemei - recoltarea și stocarea faptelor - evaluarea fap
telor (experiment) — decizia (alegerea intre alternative) — 
acțiunea (conturarea soluției) — evaluarea rezultatelor — de
finirea unei noi probleme.

Formația recurentă, insușindu-și practica de producere ca 
dat fundamental, închide și deschide permanent un circuit de 
gîndire operațională. Idee nouă in strategia educației, ea a 
început deja să se traducă în viață, in funcționalitatea siste
mului nostru de invățămînt. Chiar dacă ponderea practicii 
este incă redusă și - in multe locuri - canalele ei de fiiia- 
țiune și cosubstanțialitate cu ora de curs sînt încă intr-un 
rodaj prelungit, însemnele unei strategii a recurenței în edu
cație sînt evidente și temeinice. Conservarea și consolidarea 
lor s-au.tradus in limbaj de obiectiv urmărit de comanda
mentele politice cele mai inalte. Garanția transformării ino
vării eficiente a invățămintului din posibilitate în realitate este 
astfel asigurată.

calculează produsul la un ele 
apoi la 'toată grupa și dă pr 
centajul pe grafic". Am văzut 
noi graficele de întrecere înt 
clase și între elevi și ne-au n 
rat salturile mari — în jos ■ 
între perioade de timp reiat 
scurte. Cauza acestor scădi 
bruște ale producției ? Tovar 
șui profesor Teodoru ne-a e 
plicat că ceea ce interesează 
primul rînd este acumularea c 
noștințelor, învățarea corectă 
procesului de producție. Părț 
cele mai scăzute ale graficul 
corespund, deci, acelor zile cîi 
elevii abia învață să execu 
piesa respectivă.

„Avem contracte cu Uzi 
„Autobuzul" — ne informea. 
tovarășul profesor — care ne ț 
tronează, și există o bună col 
borare între noi și uzină. Minți 
încheiată între noi și uzină ei 
strict respectată. Anul trecut 
zina nu prea avea încredere 

felul cum vor executa elevii pr 
dusele respective, dar, după p< 
ricada de inițiere, conducer 
uzinei s-a convins de rezulta', 
fapt care a făcut să ne măreț 
că planul de producție".

In atelierul de lăcătușerie, i 
mică ne-a fost mirarea cînd a 
căzut că aceeași piesă o exec 
tau atit băieții anului III F, i 
și fetele din anul I C. De acet 
am fost curioși să aflăm păi 
rile fetelor. Delia Hărțăgan 
Doina Diaconu ne-au declar 
că este un salt de la ceea 
au făcui în clasele 5—8 (n 
gospodărie și croitorie"). „Aci 
ne obișnuim cu o muncă difici 
care ne va folosi mai tîrzit 
„Vreau să devin ingineră 
mărturisește Delia Hărțăgan 
și un inginer trebuie să știe t 
ceea ce lucrează muncitoru 
Totuși, fetele din atelierul de i 
cătușerie se socotesc nedrept 
țite față de colegele de cla 
repartizate la electrotehnică. ] 
ce ? „Cred că nu este o ni un 
ideală pentru fete — afirmă 1 
dette Wagner — responsabila 
munca tehnico-productivă c 
partea biroului V.T.C. Cere pr 
mult efort fizic". Deci, orga: 
zația U.T.C. are un punct 
vedere. Dat cum acționeazi 
De la secretara U.T.C. a Uce 
lui, Cristina Dumitru, am af 
că au existat unele propuneri 
proiectul de program al ur. 
organizații de clasă cu priv 
la această dificilă problemă. A 
fel, în cadrul adunării anu 
III-D, Liliana Rosmetreanu 
propus „să se țină cont, la 
cătuirea grupelor, ca băieții 
fie repartizați la lăcătușerie 
fetele la electrotehnică" etc. T 
tuși... Mai multe n-am aflat 
la uteciști, ci de la tovară, 
profesor Teodoru: „Din actit 
U.T.C. îmi recrutez șefii de 
teller și responsabilii pe gruț 
Sprijinul îl am de la ei, în p 
mul rînd".

Si pentru ca articolul meu 
aibă o simetrie a sa, voi inch- 
cu ceea ce spunea, la încev 
Carmen Ceuță: „Mi-ar pla 
ca profesorul să ne predea a 
fel, îneît în final să poți spun 
„Dar practic cum este ? și si 
răsnunzi în atelier". Cuvinti 
reflectă nu numai dorințele ur 
elev, ci ale unui colectiv, in 
resat să-și folosească cit mai 
țional fiecare secundă, să se p 
gătească pentru viață așa ct 
s-a preconizat la Conferința A 
țională a partidului.

VIOREL IONTȚA 
anul III B

Liceul „Ion Creangă" 
București
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI
MARIA-LUIZA C., București. „Am 17 ani și iubesc 

un om 
asta".

cu 34 de ani mai mare. Nu văd nimic rău în

Cum stăpîniți 

„mașina timpului"?
Anchetă internațională de CAROL ROMAN

GRAHAM GREENE

tu nu vezi nimic 
motive să cred că 
cu atît mai puțin.

Dacă 
rău, am 
el vede 
Ca să-mi spun însă și eu 
părerea, e necesar să-mi 
dai mai multe amănunte 
despre omul pe care îl iu
bești. M-ar interesa, de 
pildă, cum stă cu sciatica, 
dacă ceaiul de sunătoare îi 
dă o mai mare poftă de 
viață, ce măsuri întreprinde 
ca să se pensioneze în 
condiții optime — și încă 
multe altele, precum : cu 
ce apelativ îi place să i 
te adresezi : îl avantajea
ză „tăticule" sau îl um
ple de duioșie „bunicuțu-

ANETA T., Timișoara.

le" ? Ce medic îl îngri
jește după ce dansați îm
preună o seară la club ? 
Urmărește cu plăcere și 
direct interesat emisiunea 
„Tinerii despre ei înșiși" ? 
Sînt amănunte care, lip- 
sindu-mi, fac imposibilă 
dorința mea de a-ți răs
punde cît de cît accepta
bil. Mai scrie-mi și nu uita 
să-mi trimiți și o fotogra
fie a iubitului tău.
caz că n-ai una mai 
centă, mă mulțumesc 
cu o poză a sa din perioa
da imediat următoare a 
primului război mondial.

In 
re-

Și

cizie indubitabilă, însă, 
prin ele, parcă ne apro
piem mai mult de adevăr, 
ele elimină destule surpri
ze neplăcute, lasă mai pu
țin loc hazardului, invi- 
tînd știința să intre în 
posesia unor mai largi 
spații de acțiune. Teore
tic, spunea un ilustru psi
holog, orice elev poate 
deveni academician. Cu 
deosebirea că unuia i-ar 
trebui pentru aceasta 30 
de ani iar altuia 300 ! Mai 
mult ca sigur că cel din 
urmă nu face o afacere 
bună... Testele de capaci
tate, repet, nu-s invulne
rabile, dar au o mai mare 
posibilitate de a aprecia 
aptitudinile pentru o anu
me profesie, astfel ca a- 
cela care dorește s-o îm
brățișeze, cît și societatea 
interesată în cel mai înalt

Benumitul scriitor 
britanic s-a născut 
la 2 otombrie 1904 in 
orășelul Berkham- 
sted. După absolvi
rea Colegiului Balli - 
ol din Oxford unde 
studiază istoria mo
dernă își începe ca
riera ziaristică în re
dacțiile 
,.The 
Journal** 
Times", 
publică de-a lungul 
anilor numeroase 
romane care i-au a- 
dus notorietatea in
ternațională, dintre 
care amintim „Mi
nisterial groazei",
„Agentul secret", 
„Fondul problemei", 
„Americanul liniș-

ziarelor 
Nottingham 

și .,The 
Scriitorul

tit", „Omul 
din Havana"

Graham 
publică, 
nea, mai multe pie
se de teatru și sce
narii de filme în 
care sînt distribufți 
artiști de cea 
mare valoare.

Activitatea sa 
itoriceasca este 
plătită prin 
meroase distincții : 
„Honorary Asocia
te" al Institutului a- 
merican 
literatură, 
onorific în 
tură al 
sității 
Ordinul 
„Companion 
Honour" etc. etc.

nostru 
etc. 
Greene 

de aseme-

mai

scri- 
răs- 
nu-

de artă și 
doctor 
litera- 

Univer-
Cambridge. 

englez 
of

Să nu vă regretați 
timpul, timpurile...

de GRAHAM GREENE

îmi permit să-ți rezum 
scrisoarea nu numai fiind
că are 16 pagini, ci, mai 
ales, fiindcă mi se pare 
că esențialul poate încă
pea în cîteva rînduri: ai 
20 de ani, ai o meserie 
bună, vrei să trăiești cins
tit, dar niște așa zise prie
tene te trag prin cîrciumi 
și baruri, îți fac cunoștin
ță cu bărbați care te jig
nesc prin grosolăniile lor, 
prin propunerile lor de a 
ie deveni amică de o 
noapte sau de o oră. în
trebi ce trebuie să faci 
ca să scapi.

Mă îndoiesc că nu cu
noști singură răspunsul. Ți 
l-ai și dat singură, poves
tind intrigată tot ce ți se 
întîmplă. De fapt, ceea 
ce te-a îndemnat să scrii 
este dorința ta — te citez 
— „de a mai afla și alții 
că în viață nu totul e cu
rat și frumos". Nimeni nu 
te contrazice. Societatea 
noastră pretinde — și pe 
bună dreptate — că a 
creat climatul unei vieți 
demne, că la noi se duce 
o neistovită bătălie pentru 
continua perfecționare a 
acestui climat, dar cel care 
ar afirma că această bă
tălie a luat sfîrșit, că deci 
nu mai avem -împotriva 
cui ne bate, ar fi — în 
cel mai bun caz — unul 
care confundă realitatea 
cu propriile lui visuri. E 
o confuzie pe care tu n-o 
faci — și bine faci. Așa, 
lucid, cum vezi lucrurile 
nu poți ajunge decît la 
amplificarea dorinței măr
turisite de a trăi cinstit. 
Mai simți nevoia să adaug 
ceva despre „prietenele" 
tale ? Iți închipui că un

cuvînt al meu, fie el scris 
și cu vitriol, le va îndrepta 
automat spre călugărie și 
le va convinge să schimbe 
taburetele barurilor cu tra
diționalele și comodele

grad ca această îmbrăți
șare să nu rămînă pur 
platonică, să facă o treabă 
bună. Concluzia pe care 
o tragi la rândurile tale 
mi se par de un real bun 
simț : „Totul — scrii tu 
— este să-ți atingi țelul 
într-un timp în care so
cietatea noastră să poată 
beneficia cît mai deplin 
de aportul tău, pe măsu
ra investițiilor făcute pen
tru instrucția și educația 
ta". Aș mai adăuga : și pe 
măsura încrederii ce ți-o 
acordă aprioric, și pe mă
sura umanismului ei. afec
tat de orice eșec al unui 
individ, hărăzit principial 
împlinirii și nu ratării.

Te rog mai scrie-mi. E- 
ventual, dă-mi o întîlnire. 
S-ar putea să nu ne plic
tisim 
fea,

MAR1N R., Rîmnicu-Vilcea:

„Tovarășe curier apuc 
și eu condeiul să vă scriu, 
vreau să aflați și dc. și

continuînd, Ia 
discuția.

o ca-

mă, 
semenea 
stare să nu primească

mîine-poimîine 
ființă ar

O 
fi

a- 
în 
de

nouă a început să ne taie 
pînă și saltelele care sînt 
din burete, ca să le pună 
ca perne la mașina lui. In 
dormitorul nostru este o 
mizerie de nedescris, dor
mim cîte doi într-un pat, 
cearșafurile ni se schimbă 
din an în paște. In va
canțe ni se dau gratuit 
cîte 6—7 foi de drum, dar 
maistrul ne pune 
plătim sub pretext 
buie să cumpere 
pentru ceilalți, dar 
primește

Cineva 
veni la 
Personal, 
ră rugăminte 
curajul de 
cele scrise. Sper că v-ați

Am impresia că doriți să mă supuneți, într-un 
anume fel, unui „examen". Vreți să știți, nici 
mai mult nici mai puțin, decît cum anume îmi 
evaluez eu viața, din unghiul folosirii orelor, zi
lelor, anilor trăiți.

Deși aș fi dorit să trec acest examen printr-o 
„teză" gîndită anume pentru ziarul românesc de 
tineret, dintr-un considerent de timp, vă voi 
satisface dorința, folosindu-mă însă de cîteva 
gînduri înscrise mai cu seamă înti-o lucrare de-a 
mea, la care țin și care se numește „The Lost 
Childhood and Other Essays" (Copilărie pierdută 
și alte eseuri).

De mic copil m-a influențat și m-a impresio
nat, deopotrivă, suferința umană. îi priveam pe 
oameni vrîna să le înțeleg gîndurile lor chiar și 
cele mai intime. Aceasta ar fi aplicația mea 
umană înspre ceea ce la o vîrstă încă fragedă 
aveam s-o definesc a fi înclinația mea înspre lu
mea scrisului.

Cînrl, pe la vîrsta de paisprezece ani, am luat 
dintr-un raft al bibliotecii cartea Marjoriei Bo
wen, intitulată „Vipera din Milano", ceasul — 
bun sau rău — al viitorului mi-a sunat cu adevă
rat. Din acea clipă am început să scriu... Caietele 
mele s-au umplut cu imitații după magnificul 
roman al domnișoarei Bowen — povești avînd 
drept cadru Italia secolului al XVI-lea sau An
glia secolului al XII-le și caracterizate printr-o 
atmosferă negrăit de brutală și de un romantism 
deznădăjduit. Era și cum aș fi pus mîna, o dată 
pentru totdeauna, pe un subiect...

Trăiam o impresie copleșitoare, în care peste 
datele istorice se suprapuneau propriile mele 
stări emotive, pornite în avalanșe încă de la o 
vîrstă atît de fragedă... De altfel, în jurul meu 
deosebeam — chiar și în pașnicul Orășel natal 
Berkhamsed — cortegiul vitregiilor primei mari 
conflagrații internaționale, cu suita sa de grozăvii 
— morți, mutilați, supraviețuitori.

Copilul, adolescentul sufereau cele mai mari 
tulburări și traumatisme. Atmosfera încinsă de 
după război, privațiunile de tot felul s-au înscris 
adînc în conștiință, construindu-mi un fel de 
filozofie a „împotrivirii copilului înșelat și chiar 
năpăstuit, față de cei mari". Păstrez amintiri 
dureroase acelei vîrste care m-a apropiat de sufe
rința umană, și deopotrivă, de vocația scriitori
cească.

Trecerea anilor m-a făcut să cuget deseori la 
icele timpuri din copilărie și adolescență, în care 
deznădejdea și speranța, într-o lume proprie a 
aucuriilor candide, se interferau și se completau. 
Așa se face că în timpul celui de al doilea 
război mondial am scris patru povestiri pentru 
copii, folosind și impresionantele ilustrații ale lui 
Dorothy Craigie. Evident, ele au putut apare 
ibia după război și mi-au adus mari satisfacții. 
Intr-una din acestea, în „Trenulețul" mi-am sur
prins perfect emoțiile copilăriei : un tienuleț de 
jucărie dorește să pătrundă în lumea adevărată, 
Insă „lumea din afară era urîtă, zgomotoasă, în
fricoșătoare și un expres scoțian îl împinse pe 
Lrenuleț înapoi acasă".

Și totuși debutul meu avea să însemne încer
cările unui tânăr poet. Prin 1925 public o plachetă 
de versuri dedicată părinților, intitulată „Babbling 
April" (Aprilie bolborositorul), titlul fiind inspirat 
de un vers renumit al poetei americane Edna St. 
Vincent Millay : „Nu-i o'estul că, în fiecare an, 
ia poalele acestui deal, / Aprilie vine ca un îna
poiat, bolborosind și aștemînd flori".

La apariția acestor versuri trecusem deja prin- 
ir-o experiență adolescentină de un anume tip : 
■nă amorezasem de guvernanta surorii mele «are 
au îmi împărtășea sentimentele. Disperat m-am 
dus la izlazul de lîngă orășel și scoțînd din bu
zunar revolverul fratelui meu mai mare l-am dus 
la tîmplă după care am apăsat pe trăgaci. Iar cum 
acesta nu s-a descărcat atunci, am descoperit că 
e cu putință să te bucuri din nou de lumea care 
te înconjoară, riscînd pierderea ei totală.

Altădată, copleșit de toate cîte le vedeam și 
încercam să le înțeleg, m-am aflat la un pas 
de a mă îmbarca pe un vas spre un Orient

misterios, în care bănuiam că nu existau an
goasele noastre. Am renunțat, însă, odată cu 
absolvirea colegiului Balliol și cu ucenicia la 
ziarul „The Nottingham Journal".

Și acum, la treteerea aproape a șapte decenii 
de viață, îmi exprim cîteva gînduri in legătură 
cu ocupația căreia i-am acordat în întregime cea 
mai mare parte a orelor vieții. Scriitorul caută 
întotdeauna să rețină cît mai mult din realita
tea timpului său. Mi-am început scrisul ca o 
reacție împotriva acelor prozatori care părăsi
seră arta povestirii cum ar fi Virginia Woolf și 
învăluiau faptele într-o ceață lirică. Asta nu mi 
se pare deloc potrivit în proză și am fost preo
cupat să găsesc metode mai bune pentru a scrie 
o povestire. Pînă la urmă, am devenit un „Story
teller". La asta a contribuit și ceea ce am în
vățat de la scriitori ca Henry James sau Joseph 
Conrad. Dacă de la James am înțeles că aerul 
realității reprezintă o virtute supremă a unui 
roman, de la Conrad am deprins sentimentul 
inevitabilei solidarități ce-i leagă pe oameni în
tre ei și întreaga omenire, de lumea vizibilă. 
Din punct de vedere literar cel mai important 
lucru care leagă pe Conrad de James este sen
timentul lui despre viață ca o luptă desfășurată 
în termeni morali : un conflict între bine și rău, 
în cel mai deplin înțeles al acestor cuvinte, con
flict pe care oamenii constată că nu-1 pot ocoli.

Cînd scriu proză sînt preocupat de adoptarea 
unui punct de vedere cît mai adecvat din care 
să fie privită acțiunea, pentru că este deajuns 
de puțin realist să-ți închipui că scriitorul poate 
fi prezent în același timp, la un moment dat, 
în gîndurile mai multora dintre personajele sale. 
Cred că în această privință am fost influențat 
de arta modernă, cinematografia, tot așa cum ge
nerația dinaintea noastră a fost influențată de 
teatru, iar cea viitoare, după cîte cred, de tele
viziune.

în cărțile mele se găsește de multe ori un 
epigraf care declară că personajele sau faptele 
descrise nu-și află corespondența sau nu sînt 
inspirate din realitate. într-o scrisoare adresată 
cîndva lui Evelyn Waug am arătat că nu voi 
încerca să mă ascund îndărătul răsuflatei povești 
care pretinde că nu trebuie niciodată să stabi
lești o identitate între un autor și personajele 
sale. Se înțelege de la sine că unele reacții ale 
lui Querry din romanul „The End of the Affair" 
(Sfîrșitul aventurii) sînt propriile mele reacții, 
la fel ca anumite reacții ale lui Fowler din „A- 
mericanul liniștit". Presupun că, în punctele asu
pra cărora autorul și personajul său cad de 
acord, expresia n-are decît de cîștigat în forță 
și în căldură. în același timp, se poate spune, 
cred, că o paralelă nu trebuie dusă de-a lungul 
unei linii întregi și nu neapărat pînă la capătul 
ei... în fapt, unele episoade din „Americanul 
liniștit", de pildă, sînt pur și simplu un repor
taj direct al unor întîmplări pe care le-am trăit 
cînd am fost în Indochina. Scena bombardării 
satelor vietnameze sau aceea a femeii ucise îm
preună cu copilul său, întîmplare care m-a im
presionat deosebit de mult, sînt descrieri repor
tericești ale unor momente trăite. Și în alte cărți 
ale mele „faptul direct" este prezent mereu. U- 
neori mi s-a întîmplat chiar să descriu scene care 
aveau să se adeverească mai tîrziu. Astfel în- 
tr-unul din romanele mele „A Gun for Sale" 
am descris o scenă de exercițiu antiaerian care 
avea să devină realitate abia cîțiva ani mai 
tîrziu.

în genere, socotesc că scriitorii trebuie să scrie 
acum în așa fel îneît să preîntâmpine posibilita
tea unui nou război. Am văzut și lagărul de la 
Auschwitz și cele ce s-au întîmplat în Vietnam, 
așa că știu ce înseamnă ororile războiului. Scrii
torii sînt acei oameni care au o profesie uma
nistă și menirea lor este de a face ca oamenii 
să fie legați între ei prin prietenie și înțelegere.

Și un îndemn pentru cei tineri : faceți în așa 
fel îneît niciodată să nu vă regretați timpul, 
timpurile...

dat seama că ați sesizat 
niște lucruri grave, inad
misibile — și sînt convins 
— fără pereche în altă 
școală de la noi. Gei ce 
se fac vinovați de ele, 
dacă este așa cum spu
neți, vor fi trași la răs
pundere. Insist asupra cu
rajului vostru, pentru că 
el nu s-a vădit atunci cînd 
ați iscălit scrisoarea „Co
lectivul secției de bobinaj" 
și n-ați indicat numele 
membrilor acestui colec
tiv. Publicînd scrisoarea 
voastră v-am semnat ceea 
ce se cheamă o poliță în 
alb, v-am acordat toată 
încrederea. Nu ne plac a- 
nonimele și ne-ar bucura 
să vă displacă

să le 
că tre- 
foi și 
nu mai 
nimic".

-va
nimeni 

la ziar 
neîntârziat.

fac o singu- 
: să aveți
a recunoaște

de 
voi 
vă

și vouă 1

GABRIEL N., 19 ani, Turda:

„...m-am purtat cu ea 
foarte frumos in seara a- 
ceea de la bal, de care 
v-am spus, am aflat de la 
ea că nu iubește pe ni
meni altcineva și totuși 
cînd am rugat-o să fie

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

scaune ale pensiunilor lac- 
to-vegetariene ? Nu vreau 
să mă înțelegi greșit: cred 
sincer în capacitatea fie
cărui om de a-și recăpăta, 
dacă și-a pierdut-o într-un 
fel sau altul, calitatea de 
om. Dar tot atît de sin
cer mă îndoiesc că aceasta 
s-ar putea petrece în urma 
etichetării cu un adjectiv, 
oricît de violent Firește, 
mai există și miracole, însă 
e mai înțelept să ne gîn- 
dim la posibilitatea lor 
după ce am epuizat în
treaga muniție pe care ar
senalul bine înzestrat al 
societății noastre ne-o 
pune la dispoziție pentru 
îndepărtarea a tot ce ne 
este străin și ne împie
dică să trăim, vorba 
curat și frumos.

toți mica mea poveste, care 
cine are dreptate o să se 
vadă. Cu fata cu care 
vreau să mă însor, pe ini
țialele ei C.R., împărțim 
și bine și rău de 3 (trei) 
luni care am mai certat-o 
eu cînd nu făcea una sau 
alta dar de bătut n-am 
bătut-o să spună și ea. O 
singură palmă i-am tras 
la 15 noiembrie 
ea a și plecat la 
din Măldărești. 
posibil

Mă întreb și

a.c. și 
mama ei

Cum e

ta,

MIHAI CONSTANT1NESCU, elev cl. a XlI-a,
Macaralei 20, București :

eu! Să 
plece numai după o sin
gură palmă ? Să nu fi a- 
vut atîta omenească răb
dare îneît să aștepte o 
bătaie zdravănă, gospodă
rească ? Ce-o fi în capul 
ei ? Dacă numai după 
trei luni de cînd vă cu
noașteți, face mofturi și 
nu x-rea să

str.
SANDU

accepte o pal

la tine nici măcar un 
pumn. Mi se pare inadmi
sibil. Trimite-mi urgent 
adresa ei de la Măldă
rești — și las’ pe mine, 
dacă nu ți-o plăcea cum 
am s-o critic, să nu-mi 
tragi, cînd mă vei întîlni, 
nici un ghiont, nici un 
bobîmac. E îngrozitor ce 
ravagii a putut să facă e- 
manciparea în rîndul fe
meilor. Te revoltă, îți vine 
să fierbi, să dai în clocot 
de mînie cînd le vezi 
cum părăsesc un bărbat 
pentru că le bate. Ți-aș 
scrie mai mult, însă in
dignarea pe care mi-a 
provocat-o aceea pe ini
țialele ei C.R., mă arde 
atît de tare. îneît, dacă 
sîmbăta viitoare n-o să 
mai pot redacta această 
rubrică, să știi, Marine, 
că am devenit scrum !

drăguța mea, m-a refuzat 
pe motiv că are alte gîn
duri. Mi-a părut rău însă 
nu-i port pică..."

Și bine faci ! Deși cu-

nosc și bucurii 
decît aceea de 
tat cu refuz", 
marele nenea Iancu, 
plac grozav oamenii 
rora, cerîndu-le ceva 
nu Ie stă în putință 
nu le convine, i" 
direct : nu se poate ! Sti
mez refuzul pentru loiali
tatea și franchețea lui, 
pentru faptul că ambițio
nează să devină o noțiu
ne științifică, fundamen
tată pe argumente, 
poți. în principiu 
bind și referindu-mă 
toate sectoarele vieții, re
fuza pe cineva fără să-i 
explici de ce. Nu-ul pre
tinde motivări, simpla lui 
rostire nu face doi bani 
dacă e lipsită de explica
ții logice, convingătoare. 
Prefer un nu loial orică
ror false amabilități, pro
misiuni fără acoperire, 
tergiversări. Drumul cel 
mai scurt între două 
puncte, chiar și în geome
tria care îl neagă pe Eu
clid, rămîne tot 
dreaptă...

mai mari 
a fi „tra- 
cum zicea 

îmi 
că- 
ce 

sau 
răspund

Nu 
vor- 

la

linia

DOGARU, Focșani:

DORII GVRĂU, str. Petru Rareș 11, Iași:

Ce ai, frate, cu ziua de 
luni ? De ce crezi că-ți 
poartă ghinion ? Mie, cu 
riscul de a deveni ținta 
privirilor negre ale ce
lorlalte zile (de marți mi-e 
mai teamă că are și trei 
ceasuri rele...) declar aici, 
entuziast și din proprie 
inițiativă, că luni îmi e 
cea mai dragă. Vrei argu
mente ? Poftim .argumen
te : întîi pentru că a fă
cut ce a făcut și s-a a- 
ranjat să cadă după du
minică, ziua în care, dacă 
nu mă amarase la un 
med, o fac cu siguranță 
la un film. Sosind voioasă, 
bonomă, proaspătă, luni

parcă îmi spune: 
dom’le, duminica ! 
pentru că nu sînt 
din criță și n-am o voință 
legendară, luni e ziua 
care îmi dă sentimentul 
că pot pomi tot ceea ce, 
dintr-un motiv sau altul, 
(motive nu găsesc eu ?) 
n-am putut pomi altă 
dată. O stimez teribil pen
tru acest tonic sentiment 
ce mi-1 inoculează ! în 
sfîrșit, luni are un simț 
înnăscut al planificării. 
Nu o dată zilele următoa
re poartă pecetea ei. zim- 
betul ei, dorința ei să duci 
pînă la capăt tot ce-ți pro
pui. Te-am convins ?

uită, 
Apoi, 
făcut

„Mă atrag multe profe
sii, dar mă gîndesc 
nu-i suficientă numai 
ceasta atracție. Cred 
pentru fiecare meserie 
trebuie să ai și aptitudini. 
Dar cum să aflu la vîrsta 
mea — 18 ani — dacă am 
sau nu am așa ceva ? E 
un lucru pe care trebuie 
să-l descifrez singur sau 
e nevoie să apelez la al
ții mai maturi și cu mai 
multă experiență

O soluție n-o exclude 
pe cealaltă, dar dacă în 
îegătură cu ceea ce nu
mești tu propria descifra
re a aptitudinilor, 
decît să-ți urez 
autocunoaștere, 
sfatului oamenilor 
aș mai zăbovi un pic. Fi
rește, el nu poate fi de
cît bine venit, însă chiar 
oamenilor cu o mare ex
periență, chiar specialiști
lor în atari probleme nu

că
a- 
că

nu pot 
o bună 

asupra 
maturi

le vine ușor să se descur
ce în complicata chestiu
ne a aptitudinilor. Mozart 

■ compunea de la 5 ani, 
dai Gauguin a început să 
picteze după ce se căsă
torise și avea copii care 
își puneau ei înșiși între
barea ce profesie să-și a- 
leagă. Destui premianți, 
„mîndrii" și „glorii" ale 
școlii au devenit oameni 
șterși, în timp ce profe
sorii lui Newton erau con
vinși că micul Isaac își 
pierde timpul învățînd, iar 
corijența la română a lui 
Minulescu a fost o reali
tate, nu doar titlul unui 
roman semnat de poet. 
Nimeni nu poate da sfa
turi infailibile, însă cred 
că s-ar putea face mai 
mult decît se face în a- 
ceastă privință. Folosim 
încă prea modest așa-nu- 
mitele teste de capacita
te. Nu-s nici ele de o pre

pare rău, dar țiile mele sînt numai în 
privința formei și, într-o 
oarecare măsură, a orto
grafiei. Conținutul mi se 
pare perfect just. Ai toată 
dreptatea să nu plîngi, a- 
tîta timp cît există diver
se bufete unde poți găsi 
diverse fete. Aceea prea 
des curtată nu merită la
crima ta sinceră. O lacri
mă are omul, pe cînd fete 
și bufete sînt unde vrei și 
unde nu vrei 1

Nu, îmi 
ceea ce mi-ai trimis n-are 
cum să se numească epi
gramă — cel mult, da- 
că-mi dai voie, aș intitula 
cele patru rînduri epitaf 
la o epigramă. Dar află 
și părerea altora, 
competenți :

„No să plîng eu nici
odată / Că ea e pre-a des 
curtată / Mai găsesc eu 
alte fete f pe la diverse 
bufete". Ca să nu te des
curajez, precizez că obiec-

ELEVI, Școala profesională specială nr. 9, București:

PAUL MITROI, avocat, Băilești, Olt:

mai

în tabăra celor 
văd de ce s-ar 

o asemenea i- 
puțin cu titlu de

„Toc. redactor, vă 
scriem un colectiv al sec
ției de bobinaj de la școa
la profesională specială 
nr. 9 care este pe șoseaua 
Pantelimon la nr. 299. Nu 
sîntem deloc mulțumiți de 
organizarea administrativă 
a acestei școli. Dacă cum-

va binevoiți, să veniți și 
pe la noi să vedeți cum 
învățăm și lucrăm noi. De 
fapt, în atelier doar două 
ore lucrăm pentru școală, 
iar restul orelor lucrăm 
pentru maistru, pentru că 
trebuie să știți că maistrul 
nostru î-și face mașină, iar

„Am fost martorul unei 
discuții, cu argumente pro 
și contra, despre introdu
cerea, la „Mica publici
tate", a rubricii matrimo
niale. M-am abținut de la 
o opinie, deși parcă m-aș 
fi situat 
care nu 
respinge 
dee, cel
experiență. Știu, actul că
sătoriei presupune „ab 
ovo" (adică: de la înce
put, n.r.) cunoașterea în
tre cei deciși să întemeie
ze o familie, dar cunoaș
terea, oricît de temeinică, 
oricît de multilaterală, o- 
ricît s-ar deosebi de sim-

pla cunoștință, începe 
totuși cu ea. De ce atunci 
n-am admite că această 
cunoștință — „Vi-l pre
zint pe..." sau „îmi dați 
voie să mă prezint: sînt..." 
—- care, între destui par
teneri ai unui mariaj, are 
loc la club, la un ceai, la 
un bal, nu s-ar putea rea
liza și prin intermediul u- 
nei publicații; „Sînt cu
tare... am vîrsta... profe
sia... doresc..." ?

Mă abțin și eu, deo
camdată, de la o opinie. 
Rog cititorii să-și spună ei 
mai întîi părerea. Un son
daj pe această temă ar fi, 
cred, nu lipsit de interes.

SERGIU

Emmerich 
Albulescu,

o coproducție a studioului cinematografic București 
și TELEMUNCHEN 

după povestirile lui Jack London
Scenariul și adaptarea dialogurilor variantei române : 

Alecu Croitoru
Regia : SERGIU NICOLAESCU

Cu : Raîmund Harmstorf, Edward Meeks, Sergiu Nico- 
laescu, Beatrice Cardon, Emmerich Schaffer, Boris Ciornei, 

Dana Comnea, Liliana Tomescu, Hans Pomarius
Imaginea : Andre Zarra ; muzica : Hans Pasegga, Tiberiu 
Olah; decoruri: Aureliu Ionescu; costume: Lidia Luludis; 

montajul: Gabriela Nasta

o coproducție a Studioului cinematografic București 
și Telemiinchen 

după povestirile lui Jack London 
Scenariul și dialogurile variantei române : 

NICOLAESCU 
Regia : ALECU CROITORU 

Cu : Raimund Harmstorf, Edward Meeks, 
Schaffer, Sandu Popa, Boris Ciornei, Mircea 

Dumitru Honciuc, Colea Răutu, Peter Kock 
Imaginea : Andre Zarra ; muzica : Hans Posegga, Tiberiu 
Olah : decoruri : Aureliu Ionescu ; costume : Lidia Lulu

dis ; montajul : Gabriela Nasta

„Decada cărții 
românești11

La librăria ,,Mihail Sadovea- 
nu“ din Capitală s-a deschis 
vineri „Decada cărții româ
nești", amplă manifestare cultu
rală, dedicată celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii.

Prima zi a „Decadei cărții 
românești" a fost dedicată Edi
turii Politice, cu care ocazie 
Valter Roman, directorul edi
turii, a făcut o prezentare a 
cărții social-politice, a funcției 
și rolului ei în contextul ge
neral al literaturii.

Asemenea manifestări consa
crate cărții românești sînt or
ganizate în întreaga țară, fiind, 
însoțite de expoziții de carte, 
vitrine festive în toate librăriile 
județene, expoziții cu vînzare 
în întreprinderi și la sate, de 
largi dezbateri cu cititorii, în
tâlniri cu editori și autori.

După cum rezultă din statis
ticile UNESCO, România se si
tuează printre primele 15 țări 
în ce privește numărul de titluri 
raportate la numărul de locui
tori. Intre anii 1919 și 1971, lu
crările publicate în limba ro
mână și în limbile naționalită
ților conlocuitoare se ridică la 
153 000 de titluri, totalizînd un 
tiraj de 1 488 419 000 exemplare.

Literatura social-politică, al 
cărei tiraj a atins în ultimii 25 
de ani aproape 48 milioane 
exemplare, include documentele 
partidului și statului nostru.

Un extins domeniu editorial 
îl reprezintă literatura științifi
că și tehnică, numărul de titluri 
în 1971 fiind de două ori mai 
mare decît în 1949.

Totodată, cele 12 000 de titluri 
apărute în 252 milioane exem
plare sînt relevante pentru vo
lumul literaturii beletristice din 
ultimul sfert de veac. Activita
tea de editare a cuprins o largă 
arie de la operele scriitorilor 
clasici români, pînă la autorii 
contemporani de proză, poezie 
și teatru.

(Agerpres)
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHIORGHF 
MAURER, președintele Consiliului de Sliniștn al Repub’ic.i 
Socialiste România, au primit din partea tovarășilor L. BRF1- 
NEV, N. PODGORNII și A. KOSIGHIN, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Comix 

Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.RS S^ 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului p e r $- -
exprimăm Comitetului Central al Partidului Comunist R"— 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri a.e Republicii S- «- 
liste România și întregului popor român, mulțumirile noastre 
cordiale pentru felicitările călduroase și cele mai bu-.e _-i-l 
adresate cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Ma-.. Re 
Iuții Socialiste din Octombrie.

Ne exprimăm ferma încredere că întărirea In continuare a 
relațiilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală din
tre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România, halate 
pe principiile marxism-leninlsmului si international.*— . .. so
cialist. corespunde întrutotul intereselor popoarele: s-’ .e: - «. 
român, ale unității comunității socialiste, mișcării < e s.
muncitorești internaționale, cauzei păcii și socialismuluL

Vă dorim dumneavoastră și Întregului popor frate rotnâa noi 
succese în construirea societății socialiste, în lupta pe-ir. parca 
și securitatea popoarelor.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCC, a trimis președintelui Eaânâelar 
Arabe Unite. Șeicul ZAYED BIN SULTAN AL-NAHY tN 
următoarea telegramă :

Din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a poporului român și a mea personal, adresez Alteței Vpaș
ti1» calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de pnee 
și progres poporului din Emiratele Arabe Unite, cu -<ar-.î Z:>. 
naționale,

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie «i 
dintre România și Emiratele Arabe Unite se vor dezvolt* con
tinuu. în interesul popoarelor noastre, al cauzei pa::: s: oolapo- 
rărli internaționale.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, < președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a primit 
mulțumiri din partea cancela
rului federal al Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy 

^Brandt pentru telegrama de 
compasiune adresată cu prile
jul recentei catastrofe 
care a avut loc în 
Germaniei.

naturale 
R. F. a

Miniștri au început to-rările 
întilnirii de lucru a președinții *r 
celor două părți în Corrusz* gu
vernamentală, în cadra! căr—a 
s-au analizat probleme c-:. -d 
lărgirea colaborării si cooperări: 
economice dintre cele d'uă 
țări.

Tovarășul Janos Fazekas. 
vicepreședinte al ConsEiaîui de 
Miniștri, a oferit un dineu fc 
cinstea oaspetelui polonez.

actualitatea

i pc-

iexT<jgj

I —

â ooliu- I

Iul lor în 
datori rile 
de științe 
educării 
cu insiste’

O autei 
că. au

DE MUMîA

poate fi 
men: adecvat, adică 
rorecLă a unor idei, 
politice, trebuie sâ-și 
reflexul in atitudinea 
tul concret, material.

CapitalăVineri a sosit în
Josef Tejchma, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, președintele păr
ții polone în Comisia guverna
mentală polono-română de co
laborare economică.

Pe aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia gu
vernamentală, de reprezentanți 
ai conducerii unor organe cen
trale economice.

Au fost prezenți ambasado
rul R. P. Polone la București, 
Jaromir Ocheduszko, și membri 
ai ambasadei.

In aceeași zl, la Consiliul de

Uniunea Compozitorilor 
țara noastră, în colaborare 
Uniunea Compozitorilor 
R. P. Ungară, a organizat, 
neri, la magazinul ..Muzica* din
Capitală, o expoziție omagială 
cu prilejul împlinirii, la 16 de
cembrie. a 90 de ani de la naș
terea marelui compozitor ungur 
Kodaly Zoltan. Tn vitrinele 
pe panourile expoziției 
prezentate fotografii ilustj 
momente din viața șl activ 
tea compozitorului. fotocopii 
după partiturile unor lucrări 
ale sale, foarte multe cunoscu
te și publicului românesc, 
discuri, volume de muzicologie, 
studii dedicate creației sale.

adre

>tă de un comporta- 
insușirea 
principii 
găsească 
și efor- 
al tinâ- 

ruluL S-a subliniat pregnar.t ca 
strădaniile factorilor educațio
nali să se îndrepte in egală mă
sură și spre însușirea teoretică 
a idealului comunist de viață, 
a concepției marxist-leniniste 
desore lume, a spiritului revo
luționar, a unui larg orizont 
cultural-științific. a modelului 
de om propriu orînduirii socia
liste. dar, ir. special. spre 
stimularea Ia tineri a unei con
duite in care să se regăsească 
confirmate ideile și principiile 
teoretice care li se transmit. 
Este limpede că nu e posibilă 
educație fârâ acțiune, mai ales 
pe :ă politicului Or. pec

ia, s-a subliniat in 
este necesară adop* 
metode si mijloace 

>inâ în întimpmarea 
acestui țel. Indiferent 

atura lor specifică ele tre
buie să beneficieze de cîteva 
trăsături indispensabile, să

deschis, a 
CÂre fiece 
procesai e 
tâ un simplu șc 
seamnâ reniiniarea 
la spiritul dsdacUcist 
acțiuni intrepricse pe* 
carea politică a tînerijor In 
ganizațiiie U.T.C. si !r. aiara

Un capitol aparte la ea 
dezbaterii l-a oocstrtxxit 
tribuțîa științelor sonate si ro- 

educarea poftîticA, la
ce re»Tn profesorului 

SOClilfi îl 
politice, m 

nțâ ideea 
buie să se afirme ca 
de îndrumare, t 
rindurile elevilo: 
săi.

Bogăția de idei, 
științifică cp care 
clarificate au făci 
r.al, dezbaterea să se dovedească 
extrem de utilă, rodrtieâ s 
structivă per.tr 
De altfel, luările 
meroase și la obi 
decît să demonstreze coaxmgă- 
tor acest fapt.

penfm atmnU de mbingineri. In fotografie cîțiva candidați de la 
Gruvul școlar ^3 August" din Capitală

Foto: EM. TĂNJALĂ

tisa Consiliului ele 
liuxă Comitetul ju 

dețeaa tiRez al U.T.C, Ia Rm.

CRONICA U. T. C
Vizita delegației Uniunii Tineretului Socialist 

Congolez
în perioada 17 noiembrie — 

1 decembrie, o delegație a 
Uniunii Tineretului Socialist 
Congolez (U.J.S.C.) din Re
publica Populară Congo, for
mată din Michel Konko, vice
președinte al Comitetului E- 
xecutiv Național al U.J.S.C. 
și Guekou Alain Louis, pre
ședintele Comitetului U.J.S.C. 
din regiunea Plateaux, a efec
tuat o vizită în țara noastră 
la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist.

In timpul șederii in Româ
nia, delegația a vizitat obiec
tive economice și instituții 
social-culturale din Capitală 
și din țară, a purtat discuții 
cu membri ai conducerii uni
tăților vizitate, cu reprezen
tanți ai U.T.C. și sindicatelor, 
a participat la întîlniri cu ti
neri muncitori, țărani și elevi.

In timpul vizitei, membrii 
delegației congoleze au luat 
cunoștință de preocupările 
U.T.C. pentru formarea și e- 
ducarea tinerei generații din 
țara noastră, pentru înfăptui
rea hotăririlor Conferinței 
Naționale a P.C.R. in vederea 
realizării sarcinilor planului 
cincinal înainte de termen.

Vizita delegației U.J.S.C. a 
constituit un bun prilej pen
tru realizarea unui larg 
schimb de informații și opinii 
asupra activității U.T.C. și 
U.J.S.C., exprimindu-se do
rința reciprocă a celor două 
organizații de continuare și 
dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
tineretul român și congolez.

Ieri, delegația Uniunii Ti
neretului Socialist Congolez a 
părăsit Capitala, indreptin- 
du-se spre patrie.

Cu prilejul sărbătoririi semi
centenarului Institutului de E- 
ducație Fizică și Sport, marți 5 
decembrie la ora 9.30 va avea 
loc la Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa", 
din calea Plevnei nr. 61, o a- 
dunare festivă. în după-amiaza 
aceleeași zile, cu începere de 
la ora 15,00, în sala Progresul 
din Capitală se vor desfășura 
competiții sportive internaționa
le de baschet, volei, handbal și 
gimnastică modernă.

în ziua de 6 decembrie, în 
Sala I.E.F.S., va avea loc o se
siune de comunicări și refera
te științifice.

★
• La Budapesta au început 

întrecerile turneului final al 
„Cupei campionilor europeni* la 
polo pe apă, competiție care 
reunește formațiile Partizan 
Belgrad, Ț.S.K.A. Moscova. Di
namo București și O.S.C. Buda
pesta.

In primul meci s-au întîlnit 
formațiile O.S.C. Budapesta și 
Dinamo București. La capătul 
unui joc echilibrat, sportivii 
maghiari au obținut o victorie 
la limită cu scorul de 5—4 (1—1, 
1—1, 1-1, 2-1).

Pentru concursul — blitz al „Scînteii tineretului"
de pronosticuri privind „TURNEUL CAMPIONILOR"

de la Barcelona ne-au sosit la redacție

A VENTURA
N-are rost să vă explic eu 

dumneavoastră ce e aventu
ra în general, și cit de dragă 
ne-a fost ea tuturor la anii 
fierbinți ai adolescenței și ti
nereții. Cu alte cuvinte, tînă- 
rul și adolescentul, cu trupul 
clocotind de energii și cu 
mintea fierbînd de visuri, 
simte zilnic și în chip acut 
nevoia de aventură, îl chi
nuia neîncetat un sincer a- 
vînt spre înfruntarea nepre
văzutului.

lată, nu mai departe, ca
zul tânărului Sile. La virsta 
de un an, cînd a început să 
meargă singur pe picioare, 
părinții, felicitîndu-l pentru 
eveniment, i-au făcut cadou 
un minunat pistol de cowboy. 
Puștiul nu prea știa să apese 
pe trăgaci, dar umbla cu el 
la brîu și era mai mare hazul 
să vezi un ține de un an tî- 
rînd un pistol cît el de mare. 
Nu peste mult timp, preco
cele Sile a învățat să tragă 
cu respectiva și nevinovata 
armă, umplând casa de fum 
și pe părinți de bucurie. Pe 
la virsta de 5—6 anișori, tem
peramentalul Sile avea deja 
un costum de cowboy, unul 
de indian, altul de mercenar 
și altul de canibal, cu armele 
respective. Seara nu accepta 
Să se culce dacă nu i se ci
teau cîteva capitole din Tar
zan sau alte cărți care fremă- 
tau de aventură.

Mergînd la școală, pe la 
șapte anișori, Sile a plecat 
de-acasă cu ghiozdanul bur
dușit de arme, iar în timpul 
orei de matematică, enervat 
că nu poate pricepe în rup
tul capului de ce unu înmul
țit cu unu face tot unu, a scos 
pistolul său tip James Bond 
din pupitru și a tras o ra
fală, de a leșinat profesoara 
pe catedră și micile lui co
lege în bănci.

Părinții erau încântați de 
Sile. „Ăsta — ziceau ei — o 
să ajungă mare aventurier,

explorator la Polul Sud, o să 
urce pe Himalaia, o să zboare 
în Marte sau pe Calea Lap
telui. N-am văzut copil atît, 
de curajos yi independent ca 
el. Cînd îi vine ceea în min- 
te, nu-l poc nimeni".

Așa era. ie pildă, a-
vea Sile chef să-și sperie ve
cinii, părinții nu-l puteau 
opri. Aventurierul își încărca 
pistoalele și mitralierele lui 
copilărești, se i' 
ferestrele unor oameni care 
abia ațipiseră și î 
tragă si să urle ca un sălba
tec lansat în urmărirea unei 
caravane, îmbolnăvind oa-

ducea pe la

începea să

de ION BÂIEȘU

meni bătrâni sau sperioși de 
inimă fi nervi. Sau, altădată, 
avea el chef să se urce pe a- 
coperișul blocului și să de
monteze antenele televizoare
lor, pentru ca să nu poată ve
dea nimeni filmul western din 
seara respectivă. Să-l vadă 
numai el. Pentru că veni vor
ba de filme, trebuie spus că 
Sile vedea orice film polițist, 
western sau capă și spadă de 
cite zece ori, știa toate repli
cile pe dinafară fi le lua tot 
timpul actorilor vorba din 
gură, de scotea spectatorii 
din minți.

Pe la 12—13 ani, Sile a în
ceput să prindă gustul călă
toriilor, pleca de unul singur 
prin munți, zicea că se duce 
să exploreze grote, peșteri sau 
vîrfuri inaccesibile. Prilej cu 
care a prins obiceiul de a bea 
rom cu ceai prin cabane, de 
a fuma pe ruptele șf de a 
juca poker, așa cum văzuse 
el că fac căutătorii de aur 
de prin filme fi cărți.

Pe la 15 ani, Sile își făcu
se ocoliți, avea echipa lui 
de aventurieri, li aduna la el 
acasă, țineau ședințe de lu
cru, făceau scheme, hărți fi 
planuri secrete, visau băieții 
aventuri grandioase. Părinții 
lui Sile credeau că nevino
vății copii pun la cale explo
rarea unei peșteri de mare in
teres științific, îl și vedeau pe 
fiul lor un Racoviță la 15 ani, 
cu premiul Nobel în buzunar. 
„Hei, ofta tatăl, melancolic, 
ce păcat că n-am avut fi eu 
condițiile lui!, Ce aventuri 
visam fi eu cînd eram puști, 
cum aș fi plecat în lume de 
mic, ca Hemingway, ca să 
mă întorc apoi celebru. Toți 
oamenii mari au iubit aven
tura. Ferice de Sile, o să a- 
jungă de-o să ne mindrim cu 
el".

Așa credea el 1 In realitate, 
Sile avea gînduri mult mai 
modeste. Cu ajutorul colabo
ratorilor săi, el dădu într-o 
noapte o grea lovitură „Ali
mentarei" din colț. Tinerii a- 
venturieri plănuiră apoi să 
facă un voiaj pe patru roți 
tn necunoscut, eventual pînă 
undeva pe Coasta de Azur. 
Bani de benzină aveau, le 
mai trebuia o mașină. O luară 
într-o seară de la un parcaj 
si plecară cu ea pe străzi, ca 
vijelia. La ieșirea din oraș, o- 
prind la o benzinărie ca să 
umple rezervorul, benzinarul 
se miră văzând că acești juni 
conducători auto nu știu cum 
să deschidă ușile mașinii și 
capacul rezervorului de ben
zină fi-i dădu pe mina Mili
ției.

Cariera aventurierului Sile 
s-a terminat la o casă de co
recție. Disperați, părinții i-au 
aruncat pe foc pistoalele fi 
costumele de cowboy. Apoi, 
cînd l-au văzut, s-au repezit 
cu pumnii asupra lui.

— Nenorocitule, dacă știai 
că nu ai talent de aventurier, 
de ce te-ai băgat ?
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12 359 DE PUCURI—21771 PRONOSTICURI 
PENTRU RACHETA CU CARE TIRIAC 

ÎNVINS PE GORMANL-A
Cu prilejul „Turneului cam

pionilor" de la Barcelona, ziarul 
nostru, cum se știe, a inițiat 
pentru cititorii săi un concurs de 
pronosticuri. în joc — Racheta 
cu care Țiriac l-a învins pe ame
ricanul Gorman în finala „Cupei 
Davis" de la București. Aceasta 
va intra în posesia aceluia care 
va indica exact ordinea clasării 
participanților la „Turneul cam
pionilor".

Pînă ieri, la prînz, cînd au so
sit ultimele, circa 1 500 de plicuri 
cu ștampila poștei indicînd data 
de 
în 
au 
redacție 
rile lor,
12 359 de plicuri cu 21771 de

cititor

luni, 
care 
mai

27 noiembrie, ultima zi 
participant^ la concurs 
putut să expedieze spre 
plicurile cu pronosticu- 
am primit la redacție :

pronosticuri. (Un 
goj ne-a trimis 43 de 
altul din Bacău 24...).

Avalanșa de scrisori demon
strează, cu elocvență, interesul 
enorm pentru această confrun
tare a elitei tenisului mondial, 
pentru comportarea și șansele re
prezentantului nostru Uie Năsta- 
se de a-și înscrie în palmares o 
nouă mare performanță, după 
cîștigarea premiului FILT.

Reafirmăm că în cazul cînd 
vor fi mai mulți participanți ale 
căror pronosticuri sînt exacte, 
pentru departajare se va proceda 
la o tragere la sorți. Cu acest pri
lej, pentru următorii doi care se 
vor stabili prin tragere la sorți, 
redacția „Scînteii tineretului" va 
oferi, de asemenea, premii în ra
chete și mingi de tenis.

din Lu- 
variante,

Rezultatele ooncursului nostru 
le vom comunica în maximum o 
săptămînă de la încheierea „Tur
neului campionilor", timp abso
lut necesar pentru trierea — i- 
maginea de sus confirmă că o- 
perația a început deja — unui 
așa uriaș număr de scrisori.

Din programul
FOTBAL — Azi și dumi

nică sînt programate 16-imi- 
le „Cupei României*. cu 
participarea formațiilor din 
divizia A.

VOLEI — In Capitală, azi 
au loc următoarele întîlniri. 
In sala Giulești, de la ora 
17,30 : Rapid — Steaua (m), 
iar în continuare partida 
din cadrul „C.C.E.* dintre 
echipele feminine Rapid — 
Hapoei Hamaapil (Israel), 
iar în saia Dinamo, de la 
ora 18,30 i Medicina — Di
namo (f). Duminică în sala 
Institutului Pedagogic, de 
la ora 9.30 are loc meciul 
Universitatea București — 
C.S.M. Sibiu (f), iar luni, de 
la ora 9.30 : Constructorul — 

,Cupa cupe- 
joacă 

cu Hapoei Ha-

competițional

Rapid (f). In .. 
lor* Penicilina Iași 
în Israel, 
mifratz.

BASCHET — Azi în Ca
pitală. Sala Dinamo ! Dina
mo — Voința (m) — ora 
17,15. iar duminică sala Con
structorul : Constructorul — 
Voința (f) — ora 9,30. iar în 
saia Giulești : Academia 
Militară — Politehnica Bucu
rești (m) — ora 10, iar în 
continuare Rapid — Poli
tehnica București (f).

HANDBAL. Duminică are 
loc la Timișoara, de la ora

19,30, întiinirea feminină 
România — R.F. a Germa
niei, partidă care se va re
edita marți la Cluj, de la 
ora 9.

POPICE. In Capitală, la 
arena Voința are loc o mare 
competiție internațională, 
dotată cu „Cupa Carpați". 
pentru seniori si juniori, cu 
participarea echipelor mas
culine și feminine din opt 
țâri : R.D. Germană. Fran
ța, Iugoslavia. Cehoslovacia. 
Polonia, Ungaria. Bulgaria 
și evident România. Pro
gramul de azi : de la ora 8 
concurs indirid jai juniori ; 
de la ora 16 — concurs in
dividual seniori. Duminică, 
de la ora 8 — întrecerile la 
perechi mixte.

RUGBI — Duminică cam
pionatul republican progra
mează etapa a Xl-a. In Ca
pitală : Sportul studențesc 
— Gloria (teren Olimpia, 
ora 9.30), Gri vița Roșie —
Precizia Săcele (teren Par
cul copilului, ora 10) și Vul
can — C.S.M. Suceava (te
ren Vulcan, ora 11). In țară : 
Rulmentul Bîrlad — Dina
mo, Politehnica Iași — Ști
ința Petroșenî, Farul 
Steaua, C.S.M. Sibiu • 
niversitatea Timișoara.

U-

desfășurat un în- 
schimb de experiență 

nd organizarea și desfășu- 
î muncii politice în școală, 
tivitatea desfășurată de or- 

izațiile U.T.C. din școli 
tru educarea politico-ideo- 
că a elevilor"). Participan- 

ții au asistat, de asemenea, la 
dezbateri in cadrul învățămîh- 
ț-jiji politic U.T.C.. organizat 
de către elevii anului III B al 
Grupului școlar forestier. au 
ascultat expunerea : „Dezvolta- 
rea social-economică a patriei 
si a județului VUcea în anii 
cincinalului 1971—1975", prezen
tată de Constantin Marcel, de 
la Cabinetul județean de par
tid și s-au întîlnit cu ziaristul 
Victor Martalogu. redactor al 
Agenției Române de Presă, care 
i-a informat In legătură cu cî- 
teva din aspectele importante 
ale actualității internaționale.
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Uzina de cinescoape (b-dul 
Dimitrie Pompei 9, telefon 
33.01.60) angajează tineri prin 
calificare (în următoarele for
me : cursuri de calificare de 
gradul I pentru absolvenți ai 
școlilor generale care au împli
nit virsta de 18 ani ; cursuri de 
ucenicie la locul de muncă ; ca
lificare la locul de muncă pen
tru tinere în vîrstă de 18 ani) 
în următoarele meserii : confec
tioner lămpi florescente, șlefui
tor produse de sticlă, strungar, 
frezor, . rabotor. confectioner 
startere, confecționer lămpi cu 
vapori de mercur.DORU MOTOC

CONSECVENTĂ
își făcea meseria într-o 

manieră personală : perce- 
pînd pentru produsele pe 
care le vindea — ca barman 
la bufetul unei cooperative 
de consum — suprapreț. Să 
fi escrocat în acest fel 
mulți clienți ? Desigur, în- 
trucît practica cu „consec
vență" acest nărav. Dar ori
ce nărav (învăț) are și dez
văț. Or, cu cea de-a doua 
ipostază este confruntat a- 
cum T. Neagu.
IN CERCUL SUSPECȚILOR

Era de fapt colegul lor. 
Lucra alături de ei, ca mun
citor necalificat la Uzina de 
cinescoape. Așa că, o vre
me, bănuielile în legătură cu 
misteriosul autor a o serie 
de furturi din vestiare nu 
s-au îndreptat asupra sa. 
Dispăreau obiecte în valoa
re de aproape 20 000 lei ; ar
ticole tehnice, obiecte de 
îmbrăcăminte etc. : hoțul nu 
prea alegea. Pînă la urmă, 
M. Murga a intrat și el în

cercul suspecților : era zărit 
carp prea des în preajma 
vestiarelor, unde se dezechi
pau muncitorii. Și astfel, 
după cercetări amănunțite, 
hoțul a fost descoperit. Ați 
înțeles, desigur, că se nu
mea chiar M. Murga, fost 
coleg al celor pe care nu a 
ezitat să-i jefuiască. Tristă 
comportare.

UN MIC AMĂNUNT
Pentru el, călătoria cu tre

nul nu ridica, din punct de 
vedere pecuniar, vreo pro
blemă deosebită. întrebuința 
cursele C.F.R. de parcă ar 
fi fost vorba de tramvaie sau 
autobuze. Explicabil într-un 
fel, deoarece poseda abona
ment gratuit Numai că — 
așa cum a reieșit în urma u- 
nui control efectuat de către 
organele de specialitate — a- 
bonamentul era falsificat. A- 
cest „mic amănunt" îl va 
costa însă destul de mult pe 
tînărul V. Predescu, salariat 
la uzinele Republica. Măcar 
să-i fie de învățătură.

I
I

I
I
I
I

YSfnema
la 

15;
la 

16;

ÎN

la Lumina (orele 9; 11.ÎS; 
16; 18,15; 29,30), Miorița

9: 1145; 13,30; 15,45; 10;

: ru-
8.30;
Fa- 
18; 
11;

MICUL OM MARE : rulează 
Scala (orele 8,30; 11; 13.30; 
18,30; 21).

CAZUL MATTEI : rulează 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,30; 20,45).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT
AUSTRALIA : rulează ia Patria 
(orele 9; 11.30; 14, 16,30. 19; 21,15).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează 
13,30;
(orele 
20,15).

BULEVARDUL ROMULUI 
lează la București (orele 
11; 13,30; 16; 16,30; 21),
vorit (orele Sja: 11; 15.30; 
20.20), Modern (orele 8.45; 
13.30; 16. 18.30; 21).

CU MÎ1NILE CURATE : rulează 
la Giulești (orele 15.30; 18 : 20.30), 
Volga (ore.e »: 11.15; 13.30; 16; 
1815; 20.30). Aurora lorele 9: 11.15; 
13J0; 15.45; 18; 20.15), Central (o- 
rele 9. 1145; 1X30; 15.45; 18,15;
20.30).

SECERA VtNTUL SĂLBATIC ! 
rulează la Luceafărul (orele 8.30; 
11: 1340: 18: 18.30; 21). Festival 
(orele 840; 11: 1340; 15: 18.30; 21), 
Feroviar (orele 8.<S: 11: 13.30; 16; 
1840; 21), Melodia (orele X30; 11; 
1X30: 16: 1X30; 21).

FVGI CA SA TE PRINDĂ : ru
lează la Viitorul (orele 16: 18: 20).

MARTIN: IN AL NOULEA CER : 
rulează la Cotrocen: (orele 15.30; 
17.45; »).

DRUM ÎN PENUMBRA t rulează 
Ia Unirea (orele 15.30: 18; 20.15).

VACANTA LA ROMA : rulează 
la Excelsior (orele 8 45 11: 13.15;
15.45: 18.15 : 20,45). Gloria (orele 
8.43; 11: 13.30: 16; 18.30 : 20.45) To- 
m;s (orele 9; 11.15; 13.30: 15.45;
18.15 : 20 30).

SFÎNTA TEREZA SI DIAVOLII: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză ta Doina (orele 11; 13,15: 15,45: 
18.15 : 20.30 — ta 9.45 program de 
desene animate pentru copii) ; 
Flacăra (ortle 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Arta (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30).

NĂSCUT LIBER : rulează 
Timpuri Noi (orele 9,15—20,15 
continuare).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Lira (orele 10,30; 12.30).

AL TREILEA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20.15).

CHEIA : - - -
(orele 15,30;

DAURIA ;
(orele 15.30;

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Buzeștt (orele 15.30; 19).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20.30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Rahova (orele 
15.30; 18: 20.15).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Pacea (orele 15.45: 18: 20).

ÎMBLTNZIREA FOCULUI ? ru
lează la Vitan (orele 15.30; 19).

CREIERUL : rulează la Munca 
(orele 15.30: 18: 2015).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Cosmos (orele 
15.30* 18: 20.15).

VAGABONDUL î rulează la Fe
rentari (orele 9.30; 12).

FUGA E SĂNATOASA t rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 16: 18: 20).

TN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Laromet (orele 15,30: 
17.30: 19.30).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Bucegi (orele 15.45; 18:
20.15) . Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

la 
în

rulează la Ferentari 
17,45: 20).

rulează la CrîngașI 
19).

PROGRAMtlL I
9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 

9,05 Studioul artistului amator. 9,15 
A fost o dată ca niciodată... 9,45 
De vorbă cu gospodinele. 10,00 
Universitatea TV. 10,40 Seleoțiuni

StMBATA, 2 DECEMBRIE

din emisiunea „Portativ ’72". 10,55 
Publicitare. 11.00 Comentariu la 40 
de steme — județul Mehedinți. 
11,20 Un sfert de veac în muzica 
românească. 12.05 Biblioteca pen
tru toți. 12,50 Telejurnal. 15,00 
Tenis : „Turneul campionilor" — 
înregistrare de la Barcelona. 16,30 
Emisiune în limba germană. 18,15 . 
Ritm, tinerețe, dans. 19.00 Desene 
animate. -- -- —..................... ......
1001 de 
cinstea 
Cronica 
un imn 
Omagiu
Teleenciclopedia. 21.00 Film serial : 
Mannix — Cu coada ochiului. 
21,50 „Mereu, mereu tînăr !“ Reîn- 
tîlnire a iubitorilor de muzică 
ușoară cu interpretul Gică Pe
trescu. 22,40 Telejurnal 22,50 Te
nis : finala ..Turneului’ campioni
lor". Transmisie de la Barcelona.

PROGRAMUL II

19,10 Publicitate. 19,20 
seri. 19.30 Telejurnal. în 
aniversării Republicii — 

marii întreceri. 20,00 „încă 
tie, țara mea mult draga", 
lui Nicolae Bălcescu. 20,20

16.30 Agenda. 16,40 Ansambluri 
folclorice. 17,10 Reporterii noștri 
peste hotare. 17,30 Armonii intime 
Cele mai frumoase lieduri. ÎS.00 
Istoria filmului : Pe atunci come
dia era Încă rege.
DUMINICA, 3 
PROGRAMUL I
8.15 Gimnastica 
Cravatele roșii.
lui. 11.10 Mari muzicieni la Bucu
rești. 12,00 De strajă patriei. 12,30 
Emisiune în limba maghiară. 14.20 
360 de grade. 17,10 Film serial 
pentru tineret : PIERDUT! ÎN 
SPAȚIU (episodul VI). Cade ce
rul. 18,00 Cîntare patriei — con
curs coral interjudețean. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 
Avanpremieră. ~
la 40 de steme.
20,25 Piteștiul... ....................
neavoastră. 22.30 ’ Telejurnal. 22.41 
Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : AL- 
BINIȚA. 20,25 Teatrul liric TV. 
Opera în concert. Andrea Chenier.
21.15 Reportaj bucureștean. 21,30 
Romanțe. 21,55 Telex tehnico-știin- 
țific. 22,10 Film serial : MANNIX 
(reluare).

DECEMBRIE 1972

pentru toți. 8.30
10,00 Viața satu-

20.00 
20.05 Comentariu 

Județul Mureș, 
pe adresa dum-



Securitatea europeană nu se poate
decît prin participarea directă și cu

Posibilități pozitive pentru

de peste hotare
Cuvintarea reprezentantului român comerțul internațional

La Helsinki, continuă dezbaterile .generale din cadrul consul
tărilor multilaterale privind Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa. In ședința de vineri au expus pozițiile guver
nelor lor cu privire la pregătirea și desfășurarea Conferinței 
europene reprezentanții Canadei, Cehoslovaciei, Italiei, Repu
blicii Democrate Germane, Elveției, României și Bulgariei.

asigure, tntr-o a-

în cuvîntul său, șeful delega
ției Republicii Socialiste Româ
nia, Mircea Bălănescu, după ce 
a arătat că țara noastră acor
dă o importanță deosebită în
făptuirii securității și - colabo
rării pe continentul european, 
a spus : Problematica securității 
europene s-a situat mereu la 
loc de frunte pe agenda con
vorbirilor purtate de șeful sta
tului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu eminen
te personalități ale vieții poli
tice europene. România a parti
cipat activ, alături de alte țări 
socialiste europene, la elabo
rarea și promovarea unor • ini
țiative care — începind cu De
clarația de la București, din 
1966 — au dat un impuls ener
gic dialogului 
în problemele 
laborării.

Securitatea i 
poate împlini < 
ciparea directă 
efectiv al tuturor statelor.

general-european 
securității și co

nu sd 
parti-

europeană 
decît prin 

t și cu sprijinul 
pe baze egale, indiferent de siste

mul lor social, de mărimea, po
tențialul sau nivelul lor de dez
voltare, de apartenența sau 
neapartenența lor la alianțele 
militare existente. Participanții 
la această largă dezbatere euro
peană, atît în etapa pregătitoa
re, cît și la Conferința pentru 
securitate și colaborare în Eu
ropa, reprezintă state suverane 
și exprimă opiniile și poziția 
guvernelor respective.

După părerea guvernului ro
mân, Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
va trebui să-și concentreze a- 
tenția, în primul rînd, asupra 
problemelor politice legate de 
înfăptuirea securității europene 
și renunțarea la folosirea for
ței și amenințarea cu forța în 
relațiile reciproce dintre statele 
continentului nostru. Această 
dezbatere va trebui să se în
cheie prin adoptarea unui do
cument care să prevadă în mod 
expres angajamentul tuturor 
statelor participante ca în rela
țiile lor internaționale să nu 
recurgă, în nici o împrejurare, 
sub nici o formă, indiferent sub 
ce pretext, la folosirea forței șj 
la amenințarea cu forța și să 
utilizeze exclusiv mijloacele 
pașnice pentru reglementarea 
disputelor existente sau a ce
lor ce ar putea apărea în viitor.

De asemenea. Conferința va 
trebui să consfințească princi
piile menite sâ guverneze rela
țiile dintre state în Europa, și 
îndeosebi egalitatea în drepturi, 
respectul independenței și su- 
suveranității naționale, integri
tatea teritorială, neamestecul 
în treburile interne, avantajul 
reciproc, dreptul fiecărui po
por de a dispune in mod li
ber de destinele sale. In acest 
cadru, ar urma să fie consa
crată obligația clară a fiecărui 
stat de a aplica aceste principii 
integral și permanent față de 
toate celelalte state.

în al doilea rînd. a continuat 
vorbitorul, la Conferință va tre
bui să fie examinate căile și 
metodele pentru lărgirea legă
turilor comerciale, economice și 
tehnico-științifice, fără nici un 
fel de restricții și bariere dis
criminatorii.

De asemenea, considerăm că 
vă trebui să se acorde o deo
sebită atenție dezvoltării rela- 

’ ’ a 
schimburilor de informații, tu
ristice, sportive și în alte do
menii. în scopul promovării va
lorilor fiecărei culturi, al unei 
mai bune cunoașteri și înțele
geri reciproce, al consolidării 
păcii și prieteniei între popoare.

Avînd în vedere preocuparea 
reală ce există azi față de pro
blemele ecologice, se impune ca 
la Conferință să se examineze 
problemele cooperării în dome
niul protejării și îmbunătățirii 
mediului înconjurător.

în al treilea rînd. considerăm 
că este deosebit de important 
ca la Conferință să fie exami
nată crearea unui organism 
permanent pentru problemele 
securității și colaborării in Eu
ropa. Un asemenea organism, 
format din reprezentanții tutu
ror statelor, cu drepturi egale, 
conceput suficient de suplu, 
fără a implica instituirea unor 
structuri complicate și greoaie, 
va fi chemat să asigure legătu
ra dintre conferințe și. deci, 
continuitatea contactelor și ne
gocierilor. să contribuie la pre
gătirea următoarelor întî’.niri.

Desigur — a spus vorbitorul

— pe ordinea de zi pot fi în
scrise și alte probleme, care, 
în cadrul actualelor consultări, 
vor întruni consensul general.

Așa cum a subliniat în mod 
consecvent, guvernul român 
consideră că problemele secu
rității europene nu pot fi sepa
rate de celelalte probleme fun
damentale ale vieții continen
tului și, în primul rînd, de cele 
privind dezangajarea militară, 
in general, de problemele de
zarmării, care constituie o par
te integrantă, esențială, a secu
rității europene.

în cadrul Conferinței europe
ne, ar fi necesar să se discute 
modalitățile și formele în care 
ar urma să se negocieze pro
blemele reducerii și retragerii 
trupelor aflate pe teritoriul al
tor state, ale trupelor și arma
mentelor naționale, precum 
alte măsuri de dezangajare mi
litară și de dezarmare în Eu
ropa. Întrucît toate statele eu
ropene sint interesate în reali
zarea unor asemenea măsuri, 
ele au dreptul și trebuie să 
aibă posibilitatea e.fectivă de a 
participa direct, de a-și spune 
cuvîntul și de a-și apăra inte
resele legitime în cadrul orică
ror negocieri de dezarmare re
feritoare la Europa, inclusiv în 
ceea ce privește reducerea for
țelor armate și armamentelor.

Reprezentantul 
bliniat că trebuie 
turi în continuare 
rea unei formule 
re, pe etape, care 
dă cerințelor unei 
ciențe, dorită de 
lași timp,

si

român a su- 
depuse efor- 
pentru găsi- 
de organiza- 
să corespun- 
maxime efi- 

toți. în ace-
considerăm că este

necesar să se 
numită fază, participarea la ni
vel de șefi de state sau guver
ne.

Ținînd seama de opiniile ex
primate și întrucît este larg ac
ceptată părerea că lucrările 
Conferinței se vor desfășura în 
mai multe etape,, delegația ro
mână apreciază că trebuie ca 
fiecare întîlnire să aibă loc in 
capitala unei alte țări partici
pante, in conformitate cu prin
cipiul rotației.

în ceea oe privește data con
vocării Conferinței, delegația 
noastră consideră că este nece
sar să se depună eforturi ca ea 
să aibă loc cil mai curînd po
sibil.

Apreciem — a spus vorbito
rul — că la baza aranjamente
lor procedurale pentru Confe
rință trebuie să fie puse ace
leași principii care au fost e- 
laborate in comun și adoptate 
prin consens la reuniunea pre
gătitoare.

însemnătatea problemelor ca
re iși așteaptă rezolvarea la a- 
ceastă reuniune, multitudinea 
propunerilor și ideilor reclamă 
din partea noastră, a tuturor,, o 
ambianță de receptivitate față 
de opiniile interlocutorilor, 
perfecționarea deprinderii de a 
lucra in comun, căutarea răb
dătoare, cu răspundere, a solu
țiilor 
tarea 
tirea 
tei.

în 
țării 
ția română este gata să coope
reze cu toate delegațiile, do
rind să contribuie în continua
re la reușita acestei opere co
mune, 
statele 
ritatea 
pa să 
cum o

menite să ducă la adop- 
de măsuri pentru pregă- 
cit mai bună a Conferin-

încheiere. reprezentantul 
noastre a spus că delega-

fiilor culturale, artistice,
SC

• Tratatul dintre 
R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei 
va fi semnat la
21 decembrie

O comunicare, pusă de acord 
de părțile interesate, și făcută 
cunoscută vineri. la Berlin, 
anunță că guvernele R. D. Ger
mane si R.F. a Germaniei au 
convenit să semneze — la Ber
lin — tratatul privind bazele 
relațiilor dintre cele două state 
la 21 decembrie 1972, Ia sediul 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane.

Tratatul urmează să fie sem
nat, în numele R. D. Germane, 
de Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri, iar 
în numele R. F. a Germaniei — 
de Egon Bahr. secretar de stat 
Ia Cancelaria 
a Germaniei.

Federală a R. F.

și cooperarea economică"
între 28 șl 30 noiembrie, la 

New York s-au desfășurat lu
crările Conferinței consultative 
pentru comerțul Est—Vest, or
ganizată de Institutul de co
merț mondial din Statele Unite. 
Ia care au participat reprezen
tanți diplomatici și ai unor în
treprinderi de comerț exterior 
din Bulgaria, Cehoslovacia. Po
lonia. R. D. Germană. Româ
nia. Ungaria și U.R.S.S. Din 
S.U.A. au luat parte reprezen
tanți ai Departamentului de 
Stat și Ministerului Comerțu
lui, industriași, oameni de afa
ceri, delegați ai firmelor co
merciale și băncilor.

în cuvîntul de deschidere a 
lucrărilor, Willis Armstrong, 
adjunct al secretarului de sta: 
pentru problemele economic 
a subliniat că „relațiile comer
ciale Est—Vest au intrat imr-o 
eră nouă". El a reliefat, ir. de
taliu, evoluția favorabilă a re
lațiilor comerciale americano- 
sovietice. care, in viitorii :reî 
ani. va duce la triplarea anua
lului volum al schimburilor.

Vorbind despre relațiile co
merciale americano-române. W. 
Armstrong a declarat că spriji
nă proiectul de lege pentru a- 
cordarea reciprocă de către 
S.U.A. și România a clauze: 
națiunii celei mai favorizate și 
că se deschid posibilități ur.or 
interesante cooperări indus
le comune româno-americane.

A sosit timpul — a spus el - 
ca oamenii 
câni să fie prezenți pe piețele
Europei de răsărit.
20 de ani ridicind ziduri dis 
minatorii in jurul comerț! 
cu această parte a lumii, t 
tmțind. astfel, firmelor din E

ropa occidentală să ne-o ia îna
inte pe aceste piețe. Atitudinea 
guvernului S.U.A., înainte am
biguă. este acum încurajatoare 
dezvoltării comerțului cu Estul. 
Noi acționăm acum în direcția 
normalizării condițiilor comer
țului Est—Vest.

Ambasadorul României in 
S.U.A.. C. Bogdan, a prezentat 
o expunere intitulată „România 
— posibilități pozitive pentru 
comerțul internațional și coope
rarea economică".

O deosebită atenție au acor
dat participanții Ia Conferință 
necesității intensificării efortu
rilor pentru lichidarea discrimi
nărilor și tuturor celorlalte pie
dici care încă mai obstrucțio- 
nează comerțul Est—Vest.

Rezoluții ale Comitetului In cinstea
ITALIA. Demonstrație la 
Roma pentru îmbunătățirea 
nivelului de trai al celor ce 

muncescpolitic adoptate de
Adunarea Generală a O.N.U

ia

de afaceri am

1 a O.N.U. 
Comitetu- 
la dezar- 
unei con- 

dezarmare, 
Agenției Internațio- 

pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), interzicerea napal- 
mului și a altor bombe incen
diare, limitarea înarmărilor cu 
arme strategice, interzicerea 
armelor chimice, interzicerea 
experiențelor nucleare și denu- 

‘ nericii Latine. De 
ost adoptată o re
ci nefclosirea for- 

elațiile internaționale și 
permanentă a folosi- 
nudeare — proble- 

ită în plenară. Tot- 
aprobat. fără vot si 
teri, două rezoluții 
osibilitatea admiterii

Adunarea Generală 
a adoptat rezoluțiile 
lui politic privitoare 
mare — convocarea 
feriațe mondiale de i 
3Clîvitâw83 
cale

tivitatea A.LE..A. s 
esență, examinarea 
mijloacelor destinate 
accesul stateior In cu

evenimente prezentate

de comentatorii noștri

în care sînt angajate 
noastre, pentru ca secu- 
și colaborarea în Euro- 
devină o realitate, așa 

doresc popoarele.

Am

Islanda

luat hotâ-îrea de a

Un spor de 5 
țÎBCt.

In ce privește problema in- 
cziceri: armelor chimice, ple- 
,.-a a adoptat — cu 113 voturi, 
ci unul contra și două abți- 
ri — o rezoluție prin care se 
re Comitetului pentru dezar- 
are de Ia Geneva sâ acorde 
ioritate în dezbaterile sale 
ohlemei interzicerii armelor

șar d.h 
rbe*Zme-

ANIVERSĂRII
REPUBLICII

;ia privind confe- 
de dezarmare — 

uri, nici unul 
ere — Adu- 
ictărit Infiin-

Plenara Adunării Generale a 
adoptat apoi trei rezoluții pri
vind interzicerea experiențelor 
nucleare.

Rezoluția privitoare la de- 
nuclearizarea Americii Latine a 
întrunit 101 voturi pentru, nici 
unul contra și 17 abțineri.

Rezoluția privitoare la „re
nunțarea folosirii forței sau a 

nințârii cu forța in
vele ei de manifestare ii 

caționale. In 
a Nația 
permar

In 'cadrul acțiunilor pen
tru sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a Republicii. 
Ansamblul de cîntec» și 
dansuri „Banatul" din Timi
șoara, a prezentat, timp de 
două săptămini, o serie de 
spectacole în R. F. Mongolă, 
bucurîndu-se de un deosebit 
succes.

Pentru calitatea spectaco
lelor și modul exemplar în 
care s-a prezentat ansamblul, 
Dondoghiin Tevegmid, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, 
i-a decernat diploma de o- 
noare a Consiliului de Mi
niștri.

în cursul lunii decembrie, 
Ansamblul va prezenta spec
tacole în R.P.D. Coreeană și 
R. P. Chineză.

ÎNCHEIEREA PRIMEI 
REUNIUNI A 

COMITETULUI DE 
COORDONARE A 

NORDULUI SI 
SUDULUI COREEI

După cum informează agenția 
A.C.T.C., la Seul a luat sfîrșit 
prima reuniune a Comitetului 
de coordonare a Nordului și Su
dului Coreei. Participanții la 
reuniune au luat în discuție as
pecte practice privind reunifi- 
carea pașnică și independentă 
a Coreei în spiritul Declarației 
comune a reprezentanților Nor
dului și Sudului, pe baza efor
turilor proprii și fără nici un 
amestec străin.

Reuniunea a fost precedată 
de cea de-a treia întîlnire a 
copreședinților Comitetului, care 
s-a desfășurat joi. la Seul, cu 
participarea lui Pak Sen Cer, 
al doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, și a lui Li Hu Rak. 
directorul Agenției Centrale de 
Informații din Coreea de Sud.

Rezultatele 
scrutinului anticipat 

indică unele deplasări 
pe scena politică

Concluzia principală care se 
desprinde din analiza rezultate
lor definitive ale alegerilor pen
tru Camera Deputaților (Ca
mera inferioară a Parlamentu
lui) din Olanda este succesul 
repurtat de partidele de stingă, 
aflate in opoziție. Principalele 
grupări ale stiogii au înregis
trat, intr-adevăr, sporuri de 
voturi și de mandate, in cea 
mai mare parte pe seama par
tidelor coaliției guvernamen
tale. Obținind 43 de mandate 
față de 39 la alegerile anterioa
re din primăvara anului trecut. 
Partidul Muncii (socialiștii o- 
landezii au reușit să-și consoli
deze substanțial poziția de cel 
mai puternic partid din Olanda. 
Datorită și pierderilor Partidu
lui Popular Catolic, distanta 
dintre acestea a crescut de la 4 
mandate la IC !

msioeraie 
principalele ia e alegeri.
lor diD 29 BMesbrie Astfel. 
Partidul Popular CataSc ■ tre
nail să cedeze ■■ mai pava de 
opt mandate, iar Uaiaaea Creg- 
lin-Islorirâ ■ reprezeatiad bise
rica reformalăi — trei.

Devenite accesare ia 
crizei gaveraaaeetate provoca
te de demrsia dip guvern, in 
vară, a doi mriuștri ai grapăru 
„Democrații socialivti *W — par- 
tîcipaată la coaliție, alături de 
partidele coafesioaale și Parti
dul Popular pentru Adevăr 
Demo rație (liberalii 
— alegerile 
29 noiembrie 
pe fundalul 
grijorătoare 
oomice. caracterizată 
rată înaltă a inflației 
a șomajului 'numărul 
soanelor ia căutare de 
crevcind numai ia acest 
peste 3» 
taie de

mi

M 
olandezi 

anticipate d;n 
s-an desfă'arat 

■aei evoluții ia- 
i situației evo

ci- • 
cit si 

per- 
lacra 

an cu 
ML Soluțiile p recon i- 
cabinetnl Biesheuvel

in

Eșec la

Tratativele 
anglo-islandeze 

problema pescuitului 
n-au înregistrat 
nici un progres

Ultima tentativă de regle
mentare a dosarului anglo-is- 
landez în problema pescuitului 
a eșuat din nou Convorbirile 
purtate in capitala Islandei cu 
reprezentanții oficiali ai guver
nului britanic au fost întrerup
te, negociatorii celor două țări 
neputînd să-și ajusteze pozițiile 
pentru a ajunge la un acord. 
Lipsa unei înțelegeri asupra 
pescuitului a readus in actuali
tate acest contencios, reconfir- 
mînd răcirea, dincolo de limi
tele normale ale relațiilor din
tre Islanda și 
Runda aceasta 
avut loc după 
autoritățile din „țara de foc și 
gheață" s-au declarat dispuse 
să ofere traulerelor de pescuit 
de sub pavilionul „Union Jack",

Marea Britanie. 
de tratative a 

ce în prealabil

anumite puncte — in interiorul 
celor 50 de mile declarate ca 
limită teritorială islandeză — 
in care acestea ar avea încuvi
ințarea de a-și arunca năvoa
dele. I na din condițiile esen
țiale pe care le pune Islanda se 
referă la pescuitul navelor bri
tanice in perimetrul continental 
islandez sub controlul și in 
locurile indicate de departa
mentul de resort de la Reykja
vik. Un asemenea acord, subli
nia presa de pe Fleet Street, ar 
recunoaște de facto extinderea 
limitei apelor teritoriale la 50 
de mile. După cum se știe, ho- 
tărirea privind limitele terito
riale islandeze a fost adoptată 
in urmă cu trei luni in dorința 
de a proteja una din cele mai 
importante resurse ale econo
miei Islandei. Astfel, potrivit 
datelor publicate de revista 
FREE LABOUR WORLD, pro
ducția de pește și produse deri
vate pescuitului asigură 81,9 la 
sută din volumul total al expor
turilor islandeze. „Supraviețui-, 
rea poporului islandez se bizuie 
.pe pescuit Islanda n-are re
surse minerale. iar agricul
tura sa e limitată la domenii 
foarte reduse" — nota publica
ția citată Or. descreșterea a- 
larmantă a stocurilor piscico
le, în primul rînd ca urmare a 
apariției în zonă a traulerelor 
străine moderne, de mare tonaj 
(cea mai mare parte navigînd 
sub pavilion englez sau vest-

imanteSM
pamalK 

de**ebit de 
setă a <**- 

rsal xesaci
anticipate aa aa *- 
larificările necesare 

jeleți—iri rapide a crizei 
raameatale. căci. in ciuda 

dipinănlor constatate in riadul 
elvetnr atufui. nări partidele fos
tei coaliții, aia cele aflate in 
•poziție na dispun de posibili
tatea de a forma an țuicr cu 
• majoritate largă și stabilă in 
pariameoc Numărul mare de 
partide si dispersarea, ca atare, 
a vMarikir sa mandatelor, va 
necesita, după curo subliniază 
rwnrniiiTile presei. negocieri 
labor,oase pentru formarea ca
binetului. După cum se știe. 
Partidul CTmuniu Olandez s-a 
prnnnntat pentru o asemenea 
-zorit ară fundamentală- baza
tă pe na nucleu socialist și 
romanist, ca sprijinul mișcării 
sindicale și a tuturor oamenilor

ta așteptarea primelor nego
cieri liberalii s-au pronun
țat peatra coatiauarea vechii 
coaliții, socialiștii au respins-o 
aeL iar premierul Biesheuvel 
— al cânii cabinet va conduce 
treburile curente pină la consti
tuirea noului guvern — a decla
rat că se opune oricărei forniu. 
le de guvern minoritar. Tot 
ceea ce pare in prezent sigur 
an cercurile politice olandeze 
este că formarea guvernului va 
dura „intre patru săptămini și 
patru luni".

BAZIL ȘTEFAN

german), lipsa unor reglemen
tări privind repopularea și re
facerea patrimoniului piscicol 
din apiopierea coastelor islan
deze, au constituit semnale de 
alarmă. încă din 1953 actualul 
ministru al transporturilor și 
problemelor sociale. Hannibal 
Valdimatsson, a depus în Al
thing (parlament), un proiect de 
lege privind extinderea limite
lor zonei naționale de pescuit 
de Ia 12 la 50 de mile (circa 
80 de km.) 
mai tîrziu 
autoritățile 
precizat că 
de critică 
măsurile respective.

O serie de amenințări profe
rate de oficialitățile britanice 
n-au reușit să-i intimideze pe 
islandezi. Mai mult decît atît — 
răceala intervenită între două 
state aliate, membre ale 
N.A.T.O. tinde să se extindă. 
Recent și Norvegia a evidențiat 
intenția de a proceda într-o ma
nieră asemănătoare.

Precizarea făcută la Reykja
vik, potrivit căreia o nouă run
dă de negocieri nu va avea loc 
decît atunci cînd ambele părți 
vor fi convinse de utilitatea lor, 
lasă să se întrevadă atît menți
nerea pozițiilor divergente dar 
și păstrarea unei porți deschise 
pentru reînnodarea dialogului.

Adoptînd cu 19 ani 
proiectul respectiv, 
guvernamentale au 
situația devenise atît 
incit se impuneau

IOAN TIMOFTE

adoptată de Adunarea Ge- 
ilă cu 73 de voturi, 4 contra 

46 de abțineri.

toate

SUBLINIERI

recunoaște 
Germană

• Siria a hotărit 
să redeschidă 
frontiera sa 
cu Iordania

Islanda a 
recunoaște R. D. Germană îna
inte de sfirșitul acestui an — 
transmite agenția U.P.I. Decizia 
a fost luată in cadrul reuniunii 
de joi a guvernului islandez, 
fără să se indice o dată precisă.

Guvernul chilian a preluat 
controlul asupra întreprinderii 
„Ferriloza", ca urmare a lock- 
out-ului patronal hotărit de 
către administrație în luna oc
tombrie — informează agenția 
Prensa Latina.

cu Pakistanul
Pakistanul e gata să continue 

convorbirile cu India 
delimitarea liniei de 
în Jammu și Cașmir — a de
clarat, într-un discurs. rostit 
la lucrările Convenției Partidu
lui Poporului, la Rawalpindi, 
președintele Zulfikar Aii Bhu
tto. El și-a exprimat, totodată 
speranța că aceste convorbiri 
vor fi încununate de succes, 
subliniind că Pakistanul doreș
te să trăiască în pace cu In
dia și întinde o mină priete
nească poporului indian ale 
cărui succese pe calea progre
sului și prosperității le apreci
ază.

Zulfikar Aii Bhutto și-a ex
primat speranța că va 
invita pe premierul 
Gandhi în Pakistan, pentru 
examina probleme 
comun, în spiritul 
la Simla.

pentru 
control

putea 
Indira 

a 
interes 

de
de 

acordului

★
Politica externă 

bazează pe principiile păcii 
nealinierii, care corespund cel 
mai bine intereselor sale — a 
declarat, în Camera Superioa-

a Indiei se
și

purtător de cuvînt ofici- 
la Damasc a anunțat că 
a hotărit să redeschidă, 
1 decembrie, frontiera sa 

transmit agen-

Un 
al de 
Siria 
de Ia 
cu Iordania 
țiile Reuter și M.E.N. Purtăto
rul de cuvînt a precizat că a- 
ceastă măsură se referă atît la 
reluarea circulației rutiere, cit 

spațiului 
avioanele

și la redeschiderea 
aerian sirian pentru 
iordaniene.

După cum se știe, 
dintre cele două țări a 
închisă în luna iulie 1971. 
urmare a incidentelor 
armata iordaniană și 
de comando palestiniene.

frontiera 
fost 

ca 
dintre 

unitățile

ră a Parlamentului indian, 
Swaran Singh, ministrul aface
rilor externe, la încheierea dez
baterilor consacrate situației 
internaționale actuale. India, a 
spus ministrul de externe, va 
saluta măsurile in direcția des
tinderii încordării internaționa
le, inițiate în oricare parte a 
lumii. Vorbind despre evoluția 
relațiilor indo-pakistaneze,
Singh a arătat că guvernul ță
rii sale se pronunță pentru cre
area unei atmosfere de priete
nie și relații de bunăvecinâta- 
te. subliniind că India năzu
iește spre pace și prietenie cu 
Pakistanul.

Referindu-se la stadiul ne
gocierilor indo-pakistaneze pen-' 
tru delimitarea frontierei, șe
ful diplomației indiene a rele
vat că țara sa împărtășește 
părerea angajării unei noi se
rii de convorbiri cu Pakistanul, 
la nivelul șefilor de stat ma
jor ai armatei indiene și pa
kistaneze în vederea delimită
rii liniei de încetare a focului 
în regiunea Jammu-Cașmir.

India și Pakistanul au procedat, vineri, în localitatea de fron
tieră Wagah, la un important schimb de prizonieri capturați în 
cursul ostilităților din decembrie 1971. Au fost repatriați, sub 
supravegherea reprezentanților Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii, 540 cetățeni pakistanezi și peste 600 indieni — re
latează agențiile United Press International și Reuter.

Hotărîrea de eliberare a prizonierilor fusese anunțată ante
rior la Islamabad, de președintele Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, iar la Delhi, de ministrul de externe indian, Swaran 
Singh.

ț

Numeroși membri ai marii finanțe și industrii, stele de 
cinema și rentieri proeminenți, saturați nu numai de rit
mul vieții domniilor lor, dar și de somptuoasele refugii de 
vacanță, își caută liniștea aiurea, departe, cît mai departe 
de tot ce seamănă cu ceea ce au făcut pină acum. Vilele din 
Miami sau parcurile particulare de pfe Coasta de Azur nu 
mai interesează. Nici chiar picantele aventuri din unghere
le Orientului sau și mai departe nu mai sînt gustate ca altă 
dată. Acum se caută locuri liniștite, nebătute încă de pi
cior de turist. Se caută insulițe fără stăpin, recifuri pustii, 
plaiuri sălbatice, în care posesorii de conturi bancare im
pozante să se poată desfășura în voie, refăcînd invers dru
mul ascensiunii strămoșilor lor, adică scăpind de comodi
tăți, limuzine, protocol și mai ales de socoteli bănești pen
tru a munci cu mîinile și a asuda, reconfortant__

In Polinezia o droaie de insule, punctate vag chiar și pe 
cele mai meticuloase hărți, s-au transformat în tot atitea 
pușculițe ale speranței pătimașe că acolo se găsește feri
cirea, marea fericire a celor care se consideră aspru con- 
strînși de propriul lor confort. Dar, cel mai adesea, după 
o cură de natură primitivă și activitate simplă, proprietarii 
noilor pămînturi cedează vechilor reflexe si se angrenează, 
cu ——   ----- —“ —  *

r

ambiția pe care crezuseră că au lăsat-o acasă, în

Wiimaaaa . Ăștia ne strică peisajul I...
Desen de ST. COCIOABA

I

ț

ploatarea lucidă a „paradisului terestru". Unii, care își ju
raseră adînc în barbă să trăiască în bordeie, încep să con
struiască hoteluri, alții cultivă intensiv flori rare ce se vor 
vinde cu preț bun pe piața „selectă" occidentală, ba, pe 
alocuri, mult iubita vegetație luxuriantă se rade de pe fața 
insulelor pentru a se fora metodic și adine în speranța gă
sirii de minereuri rare... Și așa mai departe. „Odihna ac
tivă" în pantaloni scurți și în picioare goale cedează repe
de pustiitoarei dorințe de a face bani comod și prin in
termediari...

De curînd, în Tetiaroa, o insulă adormită la cîteva minu
te de zbor de Papeete, actorul Marlon Brando a decis, după 
cîteva romantice vacanțe, să treacă Ia producția de mare 
serie a .. . hoinarilor. Marfă cu debușeu sigur în toate res
taurantele care se respectă, homarii pot deveni o sursă ex
trem de rentabilă de cîștig cu elementara condiție să fie 
realizată și transportată în condiții optime. Se vor face a- 
șadar investiții pentru liniile de producție (bazine, labora
toare, încăperi climatizate etc.) stațiile de ambalare și, de
sigur, pentru modestul aeroport de pe care vor decola a- 
vioanele cu prețiosul conținut. Tetiaroa va înainta, pas cu 
pas, spre placa turnantă a comerțului în stil mare. Băștina
șii. scutiți pînă acum de emoții, vor deveni salariați și se vor 
obișnui să depindă economic de fluctuațiile digestive ale 
șimandicoșilor clienți aflați dincolo de orizont. Vom avea 
însă satisfacția că relația nu este unilaterală. La rindu) lor, 
clienții se vor gindi cu nostalgie să scape de meniurile opu
lente spre a se îndrepta spre zări necunoscute, unde să 
muncească, să trăiască simplu și să înghită vitamine direct 
din copaci...

P. NTCOARA
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