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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU
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• Ministrul afacerilor externe al
R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov

La 15 tovarășa!
Xfcc je CeKsesej. secretar ge- 
sen. ai Fartodzlz: Cbananst 
P'wte- oreseăzite'.e Cocsilinhii 
de Scat al ReccbJirii Socialiste 
~*csăr;a. a -V JBit pe siirjstrui 
afarertior externe a: R.P Bul
garia. Petăr Mladenov. care tare 
o vnîtâ oftaiaiă de prietenie ta 
țara rcaszri

La tetrexedere an participat 
«e- ari«r Stefan Andrei. secre
tar ai Cazutetnhn Centra' al 
Partap-x— C'muriri Rotnâr., 
Gecrge Marc. eseu. ministrul 
afa—tjor externe. Mircea Ma- 
hta. —nsclser a. președintelui 
Caaatautai de Stat. Xicolae 
•.-OK.. adjunct al mir.istrti- 
ÎT-. afa-eruor externe. Xicolae 
B.e in. «TT lirice 11 RttnA-iei 
'a Sofea.

Oaspete je a îtsst însoțit de 
Sens Gosccdt-. ambasadorul 
R.P. BXcbj ja la Bocuresti, 
Scar Cerere. annbesațJor. di
rer—r ta Maiuuu Afacerilor 
Externe. si Stancio Stankov, 
&= partea seepet de potecă

externă și relații internaționale 
a C.C. al P.C. Bulgar.

Ministrul afacerilor externe 
a! R.P. Bulgaria a transmis to
varășului Xicolae Ceausescu din 
partea tovarășului Todor Jivkov. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, un 
cordial salut și cele mai bune 
urări de noi succese in con
strucția socialista.

Tovarășul Xicolae Ceausescu 
l-a rugat spe oaspete să adre
seze tovarășului Todor Jivkov, 
un căduros salut. odată 
cu mulțumirile pentru me
sajul ce i-a fost transmis si 
cele mai vii urări de succes in 
realizarea măsurilor de dezvol
tare continuă a Bulgariei prie
tene.

In timpul convorbirii a fost 
subliniată cu satisfacție evolu
ția fructuoasă a relațiilor din
tre cele două partide si state, 
colaborarea si cooperarea rodni
că in diferite domenii, in fo
losul ambelor popoare.

Dindu-se o înaltă apreciere 
întîinirilor și convorbirilor din
tre conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Socialiste 
Ptmânia și Republicii Populare 
Bulgaria, s-a exprimat hotărîrea 
de a se acționa pentru trans
punerea în viață a acordurilor 
ccnvenite în cadrul recentelor 
întîîniri dintre tovarășii Xicolae 
C==usescu și Todor Jivkov, sore 
binele prieteniei și colaborării 
româno-bulgare. al întăririi 
unității țârilor socialiste și a 
păcii in lume.

Au fost abordate, de aseme
nea. unele probleme ale situației 
■.-■--naționale actuale, îndeo
sebi privind securitatea eu- 
-tceană și dezvoltarea relați- 
t'.'r de colaborare în Balcani.

După întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, tovară
șul Xicolae Ceaușescu a reținut 
pe- oaspeți la dejun.

Tovarășii Xicolae Ceaușescu și 
Pe'ăr Mladenov au rostit scurte 
toasturi.

• Delegafia Uniunii Socialiste

Totdeauna am dorit să cu
nosc puțin din viața uneltelor 
mele de lucru ; hirtia, creio
nul, stiloul și cel mai constant, 
plicul. Săptămînal intru în pa
petarii și cel mai adesea m'ri- 
ntle mele se încarcă de opera 
maeștrilor de la Flaro. Și ia- 
tă-ne într-o zi de aramă cu 
lumină de clopot în cetatea 
cibinului, intru pe porțile fa
bricii. Intru printr-o poartă 
nouă înspre halele moderni- | 
zatb, răsărite după mai bine ■ 
de trei decenii, pe temelia 
vechilor șuri, în care 300 
de meșteri fabricau plicuri, ' 
ace, pionieze și tabachere pen- i 
tru fumătorii din 1922. Intru ' 
acum în acest anotimp c:nd 
cei peste 2 000 de meșteri cor 
sărbători cîteva decenii de 
viață industrială. Surprins de 
liniște pătrund între oameni 
cu senzația că mă găsesc în 
niște mari laboratoare. Și o- 
chii-mi rămin tot timpul fi
xați pe mîinile indemînatice 
îmbogățite de flori, le privesc 
juctndu-se parcă împotriva a- 
celor ceasornicelor, aceste 
mîini care au realizat cinci
nalul trecut în mai puțin de 
patru ani și două luni, mîini 
inventive, îndrăznețe, muncite ■ 
mîini care și-au imprimat li
niile în produse care au creat 
un frumos limbaj.

„Ce vedeți azi îi altă trea
bă. Producem de 28 de ori 
mai mult decît în 1948, nu
mărul salariaților sporind

ION IUGA

(Continuare în pag. a ll-a)

• Cu un număr al salariat-or sport 
doar de patru ori — o producte 
de 28 de ori mai mare ca in 19^8

• O familie care acționează
intr-un singur sens, ca un singur om
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Interviu cu tovarășul 
GHEORGHE STOICA, 
secretar al C.C. al U.T.C.

— In acest sens, vă rugăm, 
tovarășe secretar, să preci
zați ce semnificații, ce im
portanță specifică are anul 
acesta instruirea sistematică 
a organelor de conducere 
ale U.T.C. nou alese, la toa
te nivelele ?

ION TRONAC

(Continuare în pag. a III-a)

„Ce am de gînd ? Să nu mai 
fac ce am făcut, adică să lip
sesc de Ia lucru, să vînd bilete 
de cinema, să cumpăr obiecte 
de la străini și pe urmă să le 
vînd : vreau să fiu disciplinat 
la locul de muncă, să nu supăr 
pe șeful meu care și așa este 
supărat pe mine pentru tot ce 
i-am făcut. Vreau să îndepli
nesc toate astea fiindcă așa 
este bine, așa trebuie să facem 
toți, în special cei care cunoaș
tem legile fiindcă am trecut 
prin școli. Mă gîndesc și la 
biata mamă P" care am supă
rat-o Se poate trăi muncind".

Cuvintele aparțin unui tînăr 
absolvent, de școală profesio
nală. angajat ca mecnic în- 
tr-una din secțiile I.T.B. In 
momentul cînd scriu aceste 
rînduri el lucrează acolo sub 
supravegherea severă a unui 
șef de echipă, un om _ inimos 
care a hotărît ca „băiatul să 
nu fie dat pe ntîna miliției din 
moment ce a venit singur și 
ne-a declarat tot ce a fost în 
stare să facă". Și l-a primit în 
echipă după 25 de zile absență, 
timp în care eroul pleca în fie
care zi de acasă, din Videle, ca 
pentru muncă, și se întorcea 
seara după ce batea Bucu- 
reștiul în lung și-n lat. Șeful 
de echipă și uteciștii din ate
lier i-au ascultat deci mărtu
risirea, l-au criticat aspru și 
l-au reprimit , gest generos, fi-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

LA 9lt'I°NT VACA AȚA DE IARNĂ
Parcă mai ieri scriam ciespre 15 septembrie, zhio eesef« ca

rii școlilor, și iată că astăzi sintem „in năsurâ' să c-.--c- 
că se apropie cu pași repezi vacanta sezoasriuî cfc. Peste 
citeva zile fiecare elev va privi inapoi, 1= cele tre -• ae 
școală scurse, pentru o aprecia singur dacă este sau m. mul
țumit de propria sa muncă. O vc face si-plu, râsfob-c e=s- 
nuitul carnet de note care la ora aceea va oglndi exact va
loarea efortului depus in cifrele rotunde ale med> lor. Apo 
se va avinta, ca întotdeauna, spre chemările p ne de tentat e 
ale vacanței. O vacanță care nu va însemna de foot "ehe- 
ierea activității, fie chiar și pentru o scurtă perioadă, ci con
tinuarea ei in alte forme. O vacanță ce ii va dduna din nou 
la un loc pe elevi, in activități la fel de utile societății si lor 
inșile, pentru că orice gen de activitate este util dacă isi pro
pune un scop educativ, dorința de a-i forma tinărolui de 
astăzi deprinderile necesare intrării in viață.

Pregătirile in vederea acestui anotimp școlar sint de altfel 
deja încheiate. Organizatorii s-au străduit cu succes să 
ofere tuturor celor interesați posibilități variate și atractive, 
care să asigure întregii perioade un conținut de inaltâ va
loare educativă. Vă vom ține la curent cu tot ceea ce vor 
cuprinde filele carnetului de vacanță in viitoarele numere ale 
ziarului.

Ca în fiecare an, trenurile vacanței poartă studenții și elevii spre locurile de recreere alpine. 
Foto : O. PLEC AN

Sudaneze
Xaționa! al Frontului Unității 
Socialiste, fac parte Kami; 
Mangoub, manor, ai C.C. al 
IL&S., Mohamed Gubara Ei 
Awad. membru al C.C. ai U.S.S., 
Abdala Xassr Ginawi. membru 
ai C.C. al U S^.. șeful Secreta
riatului sindicatelor, Hagwa El 
Sadig El Gozoli. membru ai C.C. 
al L\S.S„ membru ai Adunării 
Poporului, secretar adjunct ai 
Uniunii Femeilor. Kami! Ei 
.Amin El Nour, membru ai C.C. 
a. USS, conducătorul asociației 
Uracesti ^1 Gunaid*. Gabr-.el 
Ma'.li.ang Rek. membru al Adu
nării Poporului. Botnaina Farag 
Alia, din partea Organizației de 
festei din Sudan. El Farih 
Abdalla Yousif, Shsech lines 
Barakat, ziarist, s: Armed Kr.a- 
1-i Abdalia, atașat cultural.

Cu acest prilej conducătorul 
de.egape: a transmis tovarășul ui 
X»co-ae Ceausescu un mesa din 
partea președintelui Republicii 
Democratice Sudan si președin
te «- U-.:asiii Socialiste Suc ar.e- 
ze. reneral-maior Gaafar Mo- 
t-g-urec Xumeirjr, prin care ii 
ac.-esează călduroase urări de 
statute gi fericire si fși expri- 
=a rocvințerea că relațiile din
tre -udac si România vor in- 
rrgfeti ii, ta continuare, o dez- 
't* tare ascendeeta si multilate
ral.

Mulpmind, tovarășul Xicolae 
CeauresCj a tfansmis. la rîndul 
său. șefu'.’ji statului sudanez un 
salut călduros de prietenie, iar 
poporului sudanez urări de 
bctiî^tare si prosperitate, noi 
sotrese ir. activitatea re o des- 
fâscară pentru dezvoltarea d» 
s—r stătătoare a țării, pe calea 
pr-gresulu; ș socialismului.

-t cadrul convorbirii, care a 
avut loc, s-a consemnat cu sa
tisfacție faptul că. in spiritul 
Declarației românc-sudaneze, 
semnată la Khartum in 
-ara acestui an, relațiile bilate
rale cunosc o evoluție pozitivă, 
pe multiple planuri, in interesul 
ambelor popoare, al tuturor 
forțelor antiimperialiste, al cau

ze: generale a păcii și colabo
rării internaționale.

în acest context, tovarășul 
Xicolae Ceaușescu a evocat cu 
plăcere vizita efectuată în Su
da.-., convorbirile avute cu pre- 
sezintele Gaafar Mohammed 
Xumeiry, întîlnirile pline de 
căldură cu populația acestei 
țări, expresie a sentimentelor 
de prietenie pe care le nutresc 
p-poareîe român și sudanez.

Oaspeții au exprimat tovară
și.:: Xicolae Ceaușescu calde 
mulțumiri pentru primirea și 
ospitalitatea de care s-a bucu- 

ga;:a. an împărtășit im
presiile lor, dind o înaltă apre- 
:?-e realizărilor dobîndite de 

poporul român în construcția 
socialistă.

S-ful delegației sudaneze 
a ținut să exprime cu a- 
crs: prilej prețuirea conducă
torilor și poporului țării salo

• ' s: neobosita
activitate desfășurată pe plan 
internațional de președintele 
Xicolae Ceaușescu pentru in
staurarea unui climat de pace 
și înțelegere între popoare.

Ambele părți și-au reafirmat 
dorința comună de a face totul 
pentru a transpune In viață în
țelegerile și acordurile realiza
te In timpul vizitei tovarășului 
Xicolae Ceaușescu în Sudan, de 
a exqr.de si diversifica cola
borarea dintre cele două țări 
și popoare, dintre Frontul Uni
tăți: Socialiste și Uniunea So
cialistă Sudanezi, dintre orga
nizațiile de masă în toate do
meniile de activitate.

Au tost abordate, de aseme- 
-=a. probleme actuale interna
ționale. apreciindu-se că întă- 
”:.rea s* unirea forțelor păcii, 
libertății și progresului consti
tuie garanția triumfului luptei 
împotriva imperialismului, co- 
■ - .smului și neocolonialis- 
mului. pentru pace și colabora
re între popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
îr.tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

•Ambasadorul Japoniei
Tn ziua de 15 decembrie a.c., 

președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Xicolae Ceaușescu, a 
primit pe Kanazawa Masao, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei în țara 
noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Xicolag Ceaușescu și ambasado
rul Kanazawa Masao au rostit 
scurte alocuțiuni.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele

Consiliului de Stat, tovarășul 
Xicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, prieteneas
că cu ambasadorul Japoniei 
Kanazawa Masao.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbiri au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Au fost de 
asemenea prezenți, membri ai 
ambasadei Japoniei la Bucu
rești.

REPUBLICA
i de ACULIN CAZACU

Limbajul cifrelor este, poate, sec și monoton. La granița 
etapelor istorice el dobîndește însâ, semnificații multiple, a 
căror sferă de pătrundere este dincolo de matricea unui 
simplu bilanț. Vîrsta sfertului de veac, pe care o împlinește 
Republica noastră, în aceste zile, ne îndeamnă la comparații : 
recursul la începuturi nu este, în acest caz, doar o manieră 
retrospectivă ci — simbolic — o mărturie a creșterii pe care 
numai un regim republican putea s-o genereze și s-o stâpî- 
nească pe pâmîntul românesc.

Anii Republicii sint anii unei extraordinare emancipări și 
promovări sociale a tineretului. Pe scurt : dacă în cei 25 de ani 
de la proclamarea statului republican al României, populație 
tării a crescut cu 29 la sută, numărul elevilor din școlile ge
nerale a crescut cu aproape 60 la sută, cel al liceenilor cu 
570 la sută, cel al tinerilor din școlile profesionale cu 242 la 
sută, cel al studenților cu 204 la sută.

Sint sporuri revelatoare, nu numai pentru tinerețea și vita
litatea întregului popor, ci mai cu seamă pentru reîmprospă
tarea și creșterea spirituală a națiunii. Dominînd în evantaiul 
profundelor prefaceri revoluționare demarate în anii puterii 
de stat a celor ce muncesc, primul an al republicii a fost - 
fericită operă istorică — anul reformării organice și de esență 
a învățământului. S-a declanșat atunci seria acumulării pro
centelor de spiritualitate și cultură socialistă. Beneficiarul ne
mijlocit al creșterii a fost, neîndoielnic,tineretul, cel care 
venea dinspre trecut cu revoluția în atitudine și cu setea de 
cunoaștere in aspirații și idealuri. La piatra de hotar a sal
tului istoric spre socialism, tînăra generație găsea deschideri 
de perspectivă care veneau în întîmpinarea așteptărilor sale 
și pe care Republica nu le-a desmințit niciodată. Dimpotrivă, 
in ultimul sfert de secol, accesul la cultură prin inserția în 
practică a mișcării educaționale a cunoscut o evoluție a cărei 
reprezentare grafică s-ar putea asemăna deschiderii aripilor 
pentru zbor. Este o dovadă, un indicator al procesului de în
sușire a tineretului de către popor, ca unitate a viitorului, ca 
temelie a traducerii în existență a modului complex al co
munismului. A modelului prefigurat cîndva de Marx și în care

c (Continuare în pag. a ll-a)
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EXIGENTELE MUNCII
POLITICE

însemnări

Forum al unei severe si mul
tilaterale analize, proiectind că
tre etapa următoare rosturile 
întregii munci de organizație, 
conferinței de dare de seamă si 
alegeri i se solicită originalitate, 
un timbru propriu, o personali
tate. distinctă. Intr-un aseme
nea cadru de lucru s-a consti
tuit zilele trecute conferința de 
alegeri a organizației U.T.C. din 
sectorul 4 al Capitalei. A fost, 
intr-adevăr, o întîlnire a tine
rilor, un colocviu activ despre 
responsabilități și proiecte, con
cret precizate pentru uteciștji 
din noua întreprindere „Anti- 
corozivul“. de la Uzina de me
dicamente, întreprinderea opti
că română. „Policolor" sau 
..Timpuri Noi", ca și pentru cei 
15 000 de elevi din liceele 
de cultură generală și de spe
cialitate. școli tehnice, și profe
sionale. reprezentînd aproape 
jumătate din membrii organiza
ției U.T.C. de sector... A fost și 
conferința tinerilor care, chiar 
dacă nu locuiesc în noile car
tiere Titan și Balta Albă, au 
depus acolo multe ore de mun
că patriotică pentru înfrumuse
țarea lor...

Am reținut din bogata pro
blematică a acestui forum, din 
dezbaterile desfășurate pe mul
tiple planuri in legătură cu ro
lul și locul activității de orga
nizație. reperele esențiale de 
orientare ale întregii munci po
litice și organizatorice, in scopul 
realizării cu 6 luni mai devreme 
a olanului cincinal.

Către acest tel urmează să 
concure complexul activităților 
profesionale și sociale, cu dez
baterile din luna ianuarie, de 
pildă, asuprii realizărilor sarci
nilor economice in’ 1972. stabi
lind. totodată, obiectivele și mo
dalitățile de acțiune proprii 
pentru fiecare loc de muncă și 
tinăr în legătură cu planul pe 
1973. Se va acționa astfel prin 
organizarea concursurilor pro
fesionale. a schimburilor de ex
periență si demonstrațiilor prac
tice. inițiind, pe de altă parte, 
cicluri de activități specifice di
feritelor categorii profesionale. 
Se vor extinde ne scară largă, 
dezvoltîndu-le caracterul politic 
mobilizator acțiunile ..Prietenii 
nouhii angajat". ..Milimetrii in 
instanță". ..Cel mai îngrijit loc 
de muncă", ..Micronul, gramul, 
secunda". „Să lucrăm o zi ne 
lună cu materiale economisite" 
vor lua ființă noi brigăzi so
cialiste ale cinstei și hărniciei 
etc., etc

In același timp, ținind seama 
de ponderea numerică specifică 
a elevilor, s-au hotărit nu nu
mai acțiuni de orientare șco
lară. profesională, ci o intreagă 
serie de activități complexe, cu 
pronunțat conținut politic-edu- 
eativ. vizind pregătirea tineri
lor pentru viață, pentru produc
ție. Consemnăm in acest sens 
un obiectiv numai : se vor ex
tinde legăturile dintre trganiza- 
țiile U.T.C. ale elevilor și cele 
d'.n întreprinderi, prin intilniri. 
dezbateri și consfătuiri. cu 
m im itori fruntași, tehnicieni, 
ingineri, cu foști elevi ai șco
lilor. organizind împreună cu 
uteciștii din. producție cicluri de 
activități ca ..Meseria - brățară 
de aur". „Cum pășești in viată 
tinere ?“ și altele.

In acest context de preocu
pări. precis determinate de an
gajamentul și răspunderea asu
mată de fiecare tinăr. de fie
care utecist din sector — „Cin
cinalul în patru ani și jumă
tate" — in domeniul activității 
politico-ideologice și de educa
ție moral-cetățenească, prin 
concluzii și hotăriri ale confe
rinței s-au conturat liniile de 
continuitate către perfecționă
rile așteptate in legătură cu 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a tinerilor.

Intr-adevăr, transpuse in pla
nuri concretizînd specificul lo
cului și oamenilor, obiectivele 
stabilite de Conferința Națio
nală a partidului, hotărîrile Ple
narei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie și ale Plenarei C.C. al 
U.T.C. din 2—3 decembrie 1971 
s-au finalizat pînă acum in largi 
acțiuni politico-educative, adre- 

sindu-se masei tinerilor. Pe a- 
ceastă linie se remarcă organi
zarea de către consiliul elevi
lor a unor cicluri de acțiuni 
cum ar fi „De vorbă cu frun
tașii în întrecerea socialistă". 
„București — centru industrial". 
„Dialog între generații", „Oma
giind semicentenarul U.T.C.". 
s-au organizat întilniri cu acti
viști de partid și de stat, con
cursuri ca „Eroi au fost, eroi 
sint încă". „File din istoria 
U.T.C.". Anul acesta, numărul 
tinerilor din sector, cuprinși ia 
învătămîntul politic-ideologic 
U.T.C., ca formă de inițiere și 
pregătire politică, se ridică la 
35 165, fiind organizate 696 
cercuri. Paralel, urmărind a- 
ceeași finalitate, funcționează pe 
raza sectorului universități 
populare, lectorate cu proble
matică specifică tineretului, 
„dicționare politice", „tribune 
ale actualității".

Comitetul sectorului a acor
dat o atentie deosebită, in spe-

Insemnări de la 
conferința de dare 
de seamă fi alegeri 
a organizației U.T.C.

a sectorului 4 — 
București

cial după Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971. diver
sificării formelor sale de acțiu
ne în vederea formării și cul
tivării la tineri a normelor mo
rale caracteristice societății 
noastre. Intîlnirile organizate 
cu sprijinul unor sociologi, 
procurori, juriști și lucrători de 
miliție, la nivelul sectorului și 
în unele organizații, apoi parti
ciparea tinerilor la unele pro
cese publice au contribuit la cu
noașterea legilor s'tatului. la 
formarea unei opinii sănătoase, 
combative fată de încălcarea 
normelor de conviețuire socială, 
au însemnat un real efect de 
„profilaxie socială"

Să remarcăm însă că darea 
de seamă, unele luări de cuvint. 
fără a diminua rezultatele ob
ținute în munca politico-ideolo- 
gică în rindul tineretului, au 
subliniat si faptul că aceas'a 
nu s-a ridicat întotdeauna la 
nivelul exigentelor 'mouse de 
atribuțiile sporite ce revin or
ganizațiilor U.T.C. tn lumina ce
lor mai recente documente ale 
partidului. Comitetul U.T.C al 
sectorului, organele si organi
zațiile U.T.C. nu au manifestat 
suficiente preocuoări pentru 
cuprinderea tuturor tinerilor in 

Moderna hală de metrologie de la „Balanța" Sibiu.

diferite forme de inițiere și pre
gătire politică. De pildă, in or
ganizațiile U.T.C. de la „Anti- 
corozivul". „I.O.R.". „I.R.M.E.". 
„Constructorul". „Arta lemnu
lui" și „încălțămintea manua
lă". multi tineri nu au fost cu
prinși la învătămintul politic 
U.T.C. în alte organizații, la 
„Flacăra roșie" „7 Noiembrie". 
„Policolor". Uzina de medica
mente. „Crinul". „Biofarm". 
participarea la dezbateri a fost 
nesatisfăcătoare. Explicind a- 
ceasta prin lipsa de combativi, 
ta te a unor tineri, darea de sea
mă a criticat și lipsa de interes 
fată de pregătirea efectivă a 
propagandiștilor. care nu au 
Știut să abordeze temele in le
gătură strinsă cu problemele 
specifice fiecărui colectiv. S-au 
făcut, adesea, simple expuneri, 
fără să evidențieze cu aseme
nea prilejuri sarcinile ce revin 
fiecărui colectiv in creșterea 
eficienței economice a produc
ției. pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, folosirea timpu
lui de muncă, fără referiri la 
disciplină, la drepturile si înda
toririle tinerei generații. Insu
ficiente au fost si acțiunile pri
vind popularizarea cărții poli
tice. S-au utilizat sooradic for
me mai noi. atrăgătoare, de pre
gătire și educație politică, in 
genul „enciclopediilor*. ..meda- 
lioanelor". „cadranelor politice*. 
Pe de altă parte, s-a neglijat 
prezența, majoritară tn unele 
organizații, a tinerelor fete, 
realitate ce impunea să fie 
initiate acțiuni care să contri
buie la integrarea lor în viata 
socială și profesională, la creș
terea responsabilității fată de 
muncă, la educarea ior in spi
ritul normelor morale caracte
ristice omului nou. Chiar dacă 
astfel de acțiuni au existat ele 
au foșt apreciate de către con
ferință ca formale si incapabile 
să atragă.

Astfel, conturind ca direcție 
fundamentală de acțiune in 
pregătirea politico-ideologică a 
tinerilor cultivarea atitudinii 
înaintate fată de muncă a res
ponsabilității uteciste. conferința 
a evidențiat rolul acestor preo
cupări in stimularea spiritului 
de întrecere, de autodepăsire 
in muncă și învățătură, odată 
cu toate celelalte sarcini de 
bază care vizează contribuția 
proprie a tinerilor si organiza
țiilor U T C. ia îndeplini
rea cincinalului înainte de 
termen Firesc, in acest sens, 
hotărîrile. programul adnotat 
au dost caracterizate d» cău
tarea imbună'ș ’*:lc- de ■zmt:- 
nut. tn forme «i moda’/tătiie fo
losite in mțînri r*-.' tico- 
gică. în asa fe! inrit tioern a* 
fie adine legați de •'-ga- zaha 
din care fac parte întelegîn- 
du-i menirea si marile indato. 
riri in înfăptuirea politicii parti
dului.

DORINA TURCU

„închipuiți-vi-l pe Don 
Quijote la optsprezece ani"...

Știți cui aparține acest ci- 
citat ? Vi-I mai reamintiți ?

Lapidara caracterizare în
seamnă, de fapt, portretul pe 
care Dumas il face lui D’Ar
tagnan in „Cei trei mușche
tari*, — carte care a înfier- 
bintat imaginația atitor ado
lescenți. Să încercăm insă 
a-i descifra semnificațiile, 
pentru că nu intimplător Du
mas — omul care se pricepea 
Ia oameni — il caracteriza 
astfel, cum el însuși mențio
nează : „dintr-o singură tră
sătură de condei", pe unul 
dintre cei mai îndrăgiți eroi 
— eroul tinăr.

Ce-ar putea să reprezinte, 
de aceea, un Don Quijote Ia 
18 ani. dacă nu. in primul 
rind. curajul, actul acesta 
nobil prevestind innoirea. cu- 
rajnl disputei, curajul de a-ți 
afirma și susține ideile, prin
cipiile. de a te bate pentru 
ele si in numele lor. ch:ar 
dacă, uneori, unora, vâlcele 
pentru care se bate tinărul 
adevărat pot avea desenul de 
fum al morilor de vint ! Si 
răreia dintre virste. dacă nu 
tinereții, ii stă atit de frumos 
sub soare cu curajul prins la 
cineătoarea anilor incandes
cenți 7

Optimismul apoi, certitudi
nea izbinzii vin să impH-

FLOAREA DE LA 
BUTONIERA

neasri. in decantare
H alea*!. acts! de a fi e»- 
rajas.

Acut, peatra ei «e-ii 
tean in

erexlat tata 
Duru*. momi jasîi/âeaae. 
ci 5ă prevârete in area 
și Mir>aarâ *cb:tâ pnrtmC. 
alte însușiri. alte se
aliniază «i ian staztal • dată 
ra v irsta lîqf ri : «e**e*ea_
spirilal de *riete«ue. setra 
de cuaoaste'r >asîaaea- Șa. 
desigur, iatefeyeiaan- eaa*- 
țîtâ de aeri dram aacme de 
donqoijotism. eaAârH pa- 
tential ia flecare uaăz. «rea 
convertibil în earime prin 
dorința de -aereoa'ewr*. do
rința de-a desface paetxberi 
de zări ca un ssegar gesg. 
poate nu IndeajvES eemli- 
brat. dar siaeer pisă la 
translucid.

Sint. acestea, atribate ale 
tinereții, pe care generații 
de-a riadul, de la D' Artagnan 
și dinainte de eL pini la ani. 
le-au purtat Mazoa la bu
tonieră. adică deasupra ini
mii. Sint. acestea, tot atitea 
flori, prevestitoare de rad ia 
grădina de aur a anotimpu
lui. In nici an eu evidenție
rea lor n-ar putea lipsi din
tr-o imaginară antologie des
pre tinerețe. Ele se curia a 
fi Incrustate ales, in partea 
eea mai inaltă si vizibilă a 
frontispieiuhsi. Și. poate, s-ar 
cuveni să mai citim o dată 
„Cei trei mușchetari*.

De cite ori vi intfluitf ca 
an adolescent, rfndtti-vă mm 
arăta Don Quijote la opt
sprezece ani.
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Munții, zăpada își așteaptă „beneficiarii".
Foto: O. PLEC AN

REPUBLICA
(Urmare din pag. I)

geneza continuă a timpului liber real va crea condițiile pen
tru dirijarea tuturor energiilor și resurselor societății spre acti
vitatea predominantă a educării totaie a membrilor săi.

D mensiuneo socialistă a Republicii, ridicată in anii din 
u'-nă la cotele construcției multilaterale, vine să facă din ar
ce e creșterii o serie programată, consecvent urmărită în întru
chipa- e ei prin conducerea de către partid. în acest spațiu 
de variație istorică, cele 25 de noi contingente școlare care 
au penetrat in sistemul de educație (unele finalizîndu-se dejo 
in sferele producției) au marcat tot atiția pași ai dezvoltării 
grasului de cultură a întregului popor. După cum la fel, pro- 
<”Ot e Reoubiicii s-au acumulat în structurile forței de muncă 
or - aisponibilitâți crescinde de integrare socială și prin 
of pute majore de competență profesională.

C-nosc tineri pentru care demersul introspectiv și examenul 
de conștiință 
evstențialitotii 
doar o imensă 
tor biologică 
S’nt 
ea un
■nsw

conduc, fără ocol, spre notele definitorii ale 
regimului republican. Pentru ei monarhia este 

acoladă de închidere in istorie, căci însăși viața 
este derulată exclusiv în cadrele Republicii, 

-eri care forează tradițiile specifice ale socialismului, 
id in cărțile de onoare ale bilanțului dreptul deplin al 

valorilor celor mai înalte create de geniul uman. Au 
c-escut in simetrie de virstă cu taro si au tradus in dinamis- 
— - personalității lor parametrii revoluției socialiste. S-a
ncxrfcct in structurile ființei lor, o parte crescindă din stocajul 
te * — z- culturale produse, in suiș, de Republică. E: gindesc 
* te —e~ ■ viitorului si ocționează în pas cu cerințele prezen-

- B -oste-esc din patosul 
proiectului in oct.

tcc-e generațiile.
Aiunș Io cota 25 a v'rstelor, 

-ooe- cjhurai prin excelentă 
că Republica isi oen*r«ară și isi re- 

fcnerat pr*** • ee»«oWării *5->rd dn irever-
ctx» a «raus-o istoriei o tmomă. la limita oo- 

■cc. t •’e-etea e« este totama cu tine-eteo oome-

revoluției impulsul nestopinit ol 
intr-un flux de convergență cu

tinăwl de azi operează cu un 
prospectiv. Este. în cceosta. o

servesc.

fUmare din pag I) 

doar de patra on. inu spune 
țetui verricuilut planificare. 
Victor Comăniczu. omul cu 
voce bbndă ca>e nu-p zice e- 
con -mirt fhndră „■ -vezi" 
mata n-am rtudu, da' școala 
tieții crea iă mă conndere e- 
conomirt" despre care insă 
cuvintele celor din preapnă 
tint nntetiznte de un om de 
aleasă formație intelectuală yi 
tehnică, inginer Mircea Po- 
peneș. director general „este 
un bun economist yt om, mai 
ales om" Șt Victor Comăni- 
ciu, este intr-un fel istoria 
cie a fabricii. 37 de ani din 
viata lui, tint ycuryi in arhive
le aceluiași loc, este omul „cu 
ammtin tari".

Halele s-au transformat în- 
tr-un nobil laborator de crea
ție, în ultimii zece ani ingi
nerii, tehnicienii, muncitorii 
au conceput autoutilarea sec
țiilor, peste o sută de utilaje, 
multe din ele brevetate ca in
venții la noi yt mai departe de 
hotarele românești. De la 
plastic, metal, pînă la hîrtie.

■•f
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Spiritul noi ator a reușii ca 
numărul accesoriilor pentru 
industria noastră să crească la 
peste 2 700 yt 6 1)00 tipo-di- 
mensipm

Poate ar trebui să vorbesc 
de inginerii inventatori Ion 
Blaga yi llie Miclăuș. de mun
citorul inventator Gheov he 
Aleman, de maistrul Ion Gu- 

Certificatul 
maturității 

lea, „focul viu, omul care 
scormonește", dușmanul de 
moarte al oboselii yi comodi
tății", de Gavrilă Siladu ori 
Petru Anton, de Manole Ba- 
laxan, ori Victor Kosturic, de 
Carol Gundish ori Iosif 
Gheorghe. Dat despre fiecare 
din ei trebuie scris un lung 
reporta} poate și mai mult, 
pentru că fiecare este auto
rul unor idei care au adus e-

/
Am văzut ieri, intr-o li

brărie, vitrina cărților cu 
preț redus. Faptul in sine, 
că o carte nu se vinde în 
ritmul dorit și că, deci, i se 
scade prețul (ca unui pro
dus oarecare, textil sau me
talic) nu m-a speriat prea 
tare. In fond, cărți de ex
tremă valoare (dincolo de 
prețul in lei) găsim și în an
ticariate și totuși, acolo, par
că tresărim mai puțin la ve
derea unui titlu sau al altu
ia... Mai de mult, cîteva so
mități științifice — ca să ne 
oprim la un singur domeniu 
— atrăgeau atenția că nu-i 
nici o nenorocire dacă un 
tratat (concret ; se vinde cu 
preț redus un volum de... 
Charles Darwin, intr-o ex
celentă traducere româneas
că), are o... viteză de difu-

CM Eșn... 
DUPĂ CE CITEȘTI

zare mai lentă decit... un ro
man polițist. Deci, dacă-i 
vorba să devenim cu ade
vărat „comercianti de car
te", să ne interesăm de rit
micitatea difuzării cărții din 
raft, atunci să acționăm cu 
discernămint, să stabilim — 
pe viu, pe datele realității 
și nu pe datele din birou — 
„viteza" firească, de vînza- 
re, a fiecărui gen de carte. 
Dar, in fond, despre asta 
s-a mai scris, argumentul 
suprem fiind tocmai necesi
tatea ca anumite cărți (cla
sice, manuale etc.) să se 
afle, neîntrerupt, in aștep
tarea cititorului. în rafturile 
librăriei...

De ce ne-am opri însă 
doar la cele „cu preț re
dus"? Celelalte cărți — cre
de cineva, pe baza vreunui 
..test" cit de anemic — că 
au întotdeauna un ritm de 
distribuție așa cum s-ar cu
veni să aibă, adică în ordi- 
n-a valorii intrinsece, a unei 
stricte ierarhii de valori ? Și 
aprono de... test ; privind 
cărțile care întîrzie pe tej
gheaua librăriei, mi-am zis 
că. de fapt, am putea răs
turna lucrurile. întrehln- 
du-ne dacă nu cumva apar 
aici. net. unele din lacunele 
noastre de educație ? Căci o 
carte de o valoare indiscu
tabilă, cum este „Vizuina lu
minată" de M. Blecher, stă 
in teanc, alături de „Tropice 
triste* de C. Lăvi-Strauss 
sau .Cind pâmintul se cu-

convmu iii valoare de milioa
ne lei valută.

„Noi sintern. gîndesc eu — 
afirmă Ion Loloiu, secreta’ al 
comitetului de partid — o fa- 
mile care acționează intr-un 
singur sens. Este ca acțiunea 
unui singui om Și dacă a- 
vem aceste rezultate ele se 
datoresc spiritului comunist, 
îndrăzneț, care s-a rinduit 
printre not. De aceea, orice 
idee nouă este primită cu en
tuziasm, completez un aspect 
pe care maistrul mecanic Ion 
Loloiu l-a omis poate din 
prea multă modestie. șl el 
face parte din acest colectiv 
de inovatori

Plec dintre ei și pe o pe
liculă aievea, revăd mîinile lor 
și le asemăn ideilor Plec 
dintre acești oameni răsfoin- 
du-mi însemnările yt mă gîn
desc la un titlu. Nu-l găsesc 
decit în două cuvinte : Certi
ficatul maturității. Și de pe 
acum știu că voi reveni tot
deauna aici să-mi bucur o- 
chii și să-mi ascult sufletul în 
cîntec. Și cîntecul lor, crede- 
ți-mă. 

tremură" de Haroun Tazieff, 
in timp ce altele — hiper- 
aventuroase — se epuizează 
intr-o săptămină. Mă rog, 
fiecare carte cu destinul ei, 
cu numărul său de cititori, 
dar există și mijloace de in
fluențare a gustului public, 
de formare treptată... Să fie 
vorba doar de — cum cred 
unii — prea puțina „recla
mă" în jurul cărților ? O fi 
și asta !.. Sau, alt exemplu : 
minunata carte a lui Fabre 
despre viața insectelor (este, 
neîndoielnic, vorba intr-insa 
de mult mai mult decît... o- 
biceiurile din „lumea celor 
care nu cuvintă") stă. deși a 
apărut (excelentă traduce
rea) în urmă cu ani. Cîți 
elevi, cîți tineri l-au citit 
pe Fabre, descoperind fru
musețea dăruirii de sine, a 

pasiunii devorante, a perse
verenței ? Probabil, puțini, 
de vreme ce J. H. Fabre, cu 
a sa vestită carte „Obiceiuri
le insectelor", „zace" pe tej
ghea, nevîndut. Sau o broșu
ră cu prețul redus... 1 (uni 
leu, despre lumea invizibilă 
și Pasteur (exact costul unui 
cornet de semințe)... Așadar, 
iută prilejul de a ne auto- 
verifica — pe noi. cei care 
ne ocupăm de tineret — dc- 
limilîndu-se astfel anumite 
„zone albe" din personalita
tea, aproape finită, a celor 
care ne urmea’ă : și, totoda
tă, o autoverificare pentru 
cei tineri înșiși, incheiată cu 
o zicală adaptată situației la 
care mă refer : „Spune-mi 
ce citești, ca să-ti spun cine 
ești

Că se citește relativ puțin 
în această a doua jumătate 
a secolului XX. Se știe ! Că 
tensiunea existenței cotidie
ne. accelerația generală te 
imping, parcă, spre cărțile 
cu „nerv", hjai acordate trăi
rilor proprii, e ad-vărat ! 
Dar „hrana spiritului" nu 
poate fi unilaterală, după 
cum nici măcar cea a sto
macului nu se poate limita 
doar la un fel. două, de mîn- 
care... Numai cu volumașele 
in care, printre rin duri1, 
irump pistoale și scrîșnesv 
frinele automobililor mina
te cu 200 km. la oră. e 'greu; 

■de crezut că cineva va fi... 
Cineva Are nevoie si bietul 
creier (ca să nu-i zic suflet) 
de puțină varietate, nu ?

MIHAI STOIAN

Foto: P. TANJALA
• •••••••

ION ANDREITA

— Astăzi vom face o excepție de Ia regulă : l-am oferit co
laboratorului nostru. Ion Tiriac, trei din noianul de scrisori so
site la redacție. pentru a răspunde direct corespondenților 
noștri.

secția sport a ziarului „Scînteia tineretului".
Viorel Dudas - Sibiu.
„Ani citit cu atenție tot ceea ce ați scris pînă acum in serialul 

dv. Aș avea cîteva întrebări să vă pun Știu că sînteți foarte 
ocupat. Iată și motivul pentru care am să mă limitez la o sin
gură întrebare. In articolul despre „Turneul d" la Barcelona" 
ați scris că e de neînțeles gestul lui Năstase. care a cedat d" 
bunăvoie o minge lui Boh Hewitt, deși acesta excelase pînă 
atunci prin numeroase gesturi nesportive și cu toate că arbi
trii il nedreptățiseră mai curind pe Năstase decit pe jucătorul 
sud-african. N-am înțeles prea bine de ce ați dezaprobat 
tul lui Năstase"

Vreau să vă spun că această problemă a mingilor cedate 
foarte controversată, deși, în aparență, exprimă un frumos 
de sportivitate Ați reținut, poate, pasajul din cadrul
lecții în care afirmam că Laver nu cedează niciodată o minge. 
Bineînțeles că Laver nu poate fi un îndreptar permanent în 
materie de tenis, dar există în această.............
sobrietate și 
lui Năstase, 
atîtea de-a 
dăruite lui 
mai mult.
rar»a unui 
cedează o 
și de jenă

ges

este 
gest 
unei

de profundă înțelegere 
aceste 
lungul

Gisbert,

atitudine o probă de 
a jocului. Tn cazul 

au fost atîtea și 
cu celebrele mingi 
1968 — contribuie

decît la
Năstase, ori de 

unui impuls de

mingi cedate — 
anilor, începînd 
la București. în

la subminarea moralului său decît la instau- 
climat de echitate. Năstase, ori de cîte ori 
minge, urmează unui impuls de sinceritate 

Există însă ălți jucători care fac din această ming

cedată o adevărată armă tactică. De altfel, o asemenea minge 
îl ajută mai mult pe cel care comite gestul decît pe presupusul 
beneficiar. Există, de asemenea, o doză de vanitate la cel care 
se decide să facă un astfel de cadou. Mult mai corectă este 
atitudinea de supunere la decizia arbitrului. Se elimină dife
ritele nuanțe de ipocrizie care însoțesc toate aceste manevre. 
Cînd rostesc cuvîntul ipocrizie, îl scot absolut din cauză pe 
llie Năstase, la care nu poate fi vorba de așa ceva. Rămîn, 
însă, în continuare la părerea că o minge cedată este un gest 
îndoielnic și nu ține neapărat de fair-play.

Liana Rădulescu — București.
„Aș vrea să vă pun o întrebare oarecum dificilă. Această 

întrebare se referă la Cupa Davis. Pentru mine, prezența 
noastră in cele trei finale de Cupa Davis rămîne o perfor
manță. V-aș întreba ; cînd credeți că am fost mai aproape de 
victoria finală ?"

Intr-adevăr, răspunsul e foarte greu, mai ales că, oricît vi 
s-ar părea de ciudat, sînt posibile patru răspunsuri. Iată, de 
pildă. Harry Hopman, care a fost, ca să zic așa, consilierul 
nostru de suflet la Cleveland, este ferm convins că marea 
noastră ocazie a fost tocmai... Cleveland-ul, unde am pierdut 
cu 0—5. Venerabilul; antrenor australian, ori de cîte ori îl 
întîlnesc, nu uită să-mi demonstreze, cu creionul în mînă, că 
atunci, la Cleveland, am avut o șansă unică, ratată din motive 
psihologice, în primul rind, Harry Hopman argumentează teh- 
nicește, invocînd faptul că eu l-am condus la seturi pe Stan 
Smith, iar Năstase a avut o serie de math-balls-uri la același 
jucător , ț

Aceasta ar fi prima variantă.
A doua ar fi Charlotte. Pentru oricine este limpede că acolo, 

Ia Charlotte, am fost realmente la un pas de Cupa Davis Să 
nu uităm — eu n-am să uit niciodată — că în setul cinci. în 
pgrtida mea cu Froehling, match-ul a fost întrerupt la scorul 
de 6—6. Era foarte normal ca a doua zi eu să păstrez cel puțin 
50 la sută din șansele victoriei. Din păcate, primul game al în
treruperii a avut o istorie ciudată. Tn acel game eu am jucat 
cele mai frumoase patru mingi posibile, dar, de fiecare dată, o 
întîmplare care nu tine de tenis a anulat frumusețea acestor 
mingi N-am să uit niciodată cum In clipa în care am dat 
un volă tn cross, greu parabil, și pentru care Froehling nu 
avea decît varianta unui contra-cross. lemnul rachetei Iul a 
oferit varianta imposibilului șl astfel mingea s-a dus cuminte 
într-o direcție la care nu s-ar fi gîndit nici un jucător din 
lume

A treia variantă se cheamă București Istoria este prea cu 
noscută, pentru ca s-o reiau in aceste rînduri

în sfîrșit, a patra variantă este varianta mea. Una din ma 
rile noastre șanse în Cupa Davis — dacă nu "chiar cea mai 
mare — se numește Maribor 1970. Atunci, la Măritor, deși am 
jucat în condiții grele, împotriva Iugoslaviei, am avut un 
moment unic în cariera mea de davis-cup-nian : l-am condi.« 
cu 2—0 la seturi pe Franulovici. Sînt convins si astăzi că dacă 
aș fi obținut acea victorie la Franulovici, ani fi fost mai a- 
proape ca oricînd de Cupa Davis, mai aproape decît la acel 
de necrezut 6—6 cu Froehling.

Octavian Tibescu — Ploiești.
„Se vorbește deseori despre faimoșii „mușchetari" francezi. 

Am auzit eu cîte ceia despre ei, dar nu sînt prea lămurit. 
Cine sint „mușchetarii" și ce au reprezentat ei in tenisul mon
dial ?“.

„Mușchetarii" sînt patru mari jucători francezi din deceniul 
al treilea al secolului nostru. Numele lor : Cochet, Borotra, 
Brugnon, Lacoste. In anul 1927, ei au realizat marea perfor
manță de a aduce Cupa Davis la Paris chiar din Statele Unite 
ale Americii. (Ulterior ei aveau să apere cu succes această 
Cupă în alte cinci ediții).

Dar, pentru că ați pus această întrebare, profit de ocazie 
pentru a vă cita un pasaj din cartea ultimului dintre „muș
chetari", Lacoste, „Tennis" apărută în 1935. Acest pasaj se 
referă la prima expediție a echipei Franței în Statele Unite 
ale Americii, pentru primul Challenge round : „La începutul 
lui iulie 1927, după ce i-am învins pe jucătorii sud-africani |a 
Eastbourne, cîștigind zona europeană a Cupei Davis, s-a ho 
tărît să plecăm cit mai repede posibil m Statele Unite Tn pre
cedentele călătorii ne-am dat seama de dificultățile de acli
matizare la condițiile în care se desfășoară concursurile ame
ricane : clima, hrana, mingile, terenurile, atmosfera jocurilor 
în general și multe altele, care se constituie în factori noi si 
care fac extrem de grea misiunea unui jucător european iti 
Statele Unite. în fiecare an, noi am început prin a juca slab 
în Statele Unite, pentru ca apoi, pe măsura aclimatizării, să 
jucăm mult mai bine"

Pasajul lui Lacoste este edificator. Dacă mal adăugăm și 
faptul că într-o altă parte a cărții el amintește că antrena
mentele echipei Franței în preajma primului Challenge-round 
au fost efectuate cu... 16 (!) sparring-parteneri. atunci ne dăm 
seama de seriozitatea cu care a fost pțegătită acea finală

Peste toate, însă, trebuie să reținem că „mușchetarii" erau... 
patru 1
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articipâ secretari ai comitetelor U.T.C. din 9 uni- ’ 
tăți economice reprezentante ale Capitolei . ’ 
Ioana Nae - Filatura românească de bumbac, • 
Ion Ciuclea - Uzina de mecanică fină, Gheorghe ’ 
Curcă — Uzina „Semănătoarea", ing. Ion Dima ’ 
Uzina de mașini grele, Vasile Grigore - Coope- ’ 

S rativa „Sporul", ing. Dan Hurduc — Fabrica de calculatoare ’ 
J electronice, Gheorghe Pătrulescu - Fabrica de articole de st • 
]l clărie, Gheorghe Popescu - F.M.U.A.B., Ion Rusu - Uz -o 
J „23 August" și Victor Petrescu - activist la Comitetul nwati- ’ 
J cipal București al U.T.C.
J Prin Legea cu privire Ia organizarea și conducerea unM ’ 
.1 ților socialiste de stat, adoptată de Marea Adunare Națio-

Înală a Republicii Socialiste România in octombre anul t-e- , 
cut, secretarii comitetelor U.T.C. din întreprinderile econom ce < 
au devenit membri de drept ai comitetelor oamen -• -uncii < 
Includerea reprezentanților tineretului in aceste organ s— e co- i 
lective de conducere și decizie se înscrie in process amplu < 
de adîncire și lărgire a democrației muncitorești, proces ca- < 
racterizat prin participarea efectivă și directă a maselor a < 

I dezbaterea și soluționarea problemelor activității econs— co- < 
sociale a întreprinderilor, la fundamentarea si mate's zarea I 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de pla- pen- < 
tru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viată. „As-gu- I 
rarea participării tuturor categoriilor de tineri, alături de cei- < 
lalți oameni ai muncii, la elaborarea și înfăptuirea hotărinlor < 
partidului și statului, la conducerea țării - sublinia tovarășul <

Nicolae Ceaușescu în Cuvintarea rostită la Congresul c I 
IX-lea al U.T.C. - este o latură esențială, inseparabilă a in- I 
tregii noastre democrații socialiste, parte componentă a eon- ( 
cepției care stă la baza modului în care Partidul Comun st ( 
Român înțelege guvernarea societății, făurirea or ndu --o l 

Ne propunem acum, după mai bine de un an de ia eg • i 
ferarea reprezentării organizațiilor U.T.C. in com tetele oame- l 
nilor muncii, o investigație asupra drumului parcurs, asupra I 
experienței acumulate de secretarii comitetelor U.T.C. in I 
exercitarea acestei noi atribuțiuni. Intenționăm de asemenea < 
șâ evidențiem cu ajutorul invitaților noștri citeva din caii*, I 
modalitățile verificate deja in practică prin care secretar, co- < 
mitetelor U.T.C. își pot perfecționa activitatea in oeăste lom» I 
instituționalizate de conducere colectivă.

„Nimic din ce frămîntă 
întreprinderea 

nu ne este străin**
ION CIUCLEA : Legiferarea 

participării reprezentanților ti
neretului in organismele co
lective de conducere În
seamnă înainte de toate o re
cunoaștere deplină a corăspun- 
derii ce revine organizației 
U.T.C. în rezolvarea tuturor 
problemelor de care depinde 
bunul mers al întreprinderilor. 
Iată de ce nu întîmplător una 
din primele mele luări de cu- 
vînt în calitate de reprezen
tant al tinerilor la o ședință a 
comitetului oamenilor muncii 
s-a referit la problema integră
rii profesionale, problemă cheie 
pentru uzină în etapa actuală, 
avînd în vedere că pînă în 1975 
capacitatea de producție se a 
tripla. Propuneam atunci ca uce
nicii să nu fie repartizați nu
mai pe lingă muncitori mai în 
vîrstă, ci să fie dați spre îndru
mare și uteciștilor cu înaltă ca
lificare.

Ing. DAN HURDUC : întru- 
cît tovarășul Ciuclea a folosit 
pentru ilustrarea celor spuse 
un exemplu de intervenție pe 
una din problemele de a cărei 
soluționare depinde îndeplini
rea planului cincinal în patru 
ani și jumătate, am să relatez 
cum am acționat ca purtător 
de cuvînt al tinerilor pentru 
soluționarea acestei probleme 
în condițiile specifice Fabricii 
de calculatoare electronice. In 
cadrul comitetului oamenilor 
muncii din fabrica noastră a 
fost primită cu mult entuziasm 
hotărîrea comitetului U.T.C. de 
a se organiza cursuri de ridi
care a calificării pentru mun
citori si de specializare, pentru 
Inginerii stagiari. Pentru ingineri 
chestiunea era pusă sub semnul 
întrebării. Se spunea „bine dar 
este inginer, proaspăt ieșit de 
pe băncile facultății, de ce să 
mal facă o perfecționare ?“. Și 
atunci răspunsul a fost urmă
torul : profilul fabricii, așa cum 
știm cu toții, este nou. Ca a- 
tar^ se impunea, și s-a dovedit 
a n'o necesitate, o specializare 
dusă pînă la ultimul detaliu al 
calculatorului. Cursurile au fost 
ținute de uteciști, de uteciștii 
care au fost la specializare în 
străinătate, aveau deja o expe
riență. Roadele acestei acțiuni 
au început să se vadă în toamna 
acestui an cînd au venit mai 
wiulți tineri stagiari.

GHEORGHE POPESCU: Deși 
sînt ales de curînd secretar al

comitetului U.T.C-, chiar de M 
primele intilniri ale o®3e--£.oe 
muncii la care am fost prezent 
mi-am dat seama ci -.'uă. or
ganizației ne revine datoria ee 
a sprijini integrarea tuturor ti
nerilor muncitori ritmului im- 
?us de „scurtarea cir.-.-aiului*.

n consecință. împreună cu 
membrii birourilor și mu Umil 
U.T.C. pe secții am procedat la 
o analiză atentă a cauzelor ce 
determină rerealtrarea sa—-:- 
lor de plan de către unii tineri 
Cu această ocazie s-a rârut ră 
unii maiștri nu fareaa o reoer- 
tizare tocmai corectă a bzcrafai. 
nu se interesau dacă m ■ trti 
absentează sau nu de la ta'rrt- 
că, dacă îsi far sa: sru *‘—-a. 
pe scurt nu acordau absctve=- 
ților abia venrti fc: fabrrr» jcm- 
jinul necesar. In urma măs_—- 
lor luate, noi îtirine căutfad să 
dăm o mină de a;u— tr
aflați în această situație rrtn 
demonstrații practice, sprijin 
de la om la om Intre uteciști — 
situația este pe cale de a se re
media.

IOANA NAE : Fiecare unitate 
economică trebuie să rezol-, e 
cît mai bine problemele legate 
de creșterea productiv.tățu 
muncii, îmbunătățirea calității 
produselor.

într-una din ședințele co
mitetului oamenilor munții 
din luna iunie m-am fat-j’ 
ecoul tinerelor țesătoare, fete 
foarte bune, care și-au expri
mat dorința de a lucra la mai 
multe părți de ring, nu la 5 cît 
era media, ci la 7. Noi experi
mentasem deia -’te-, a zile, iar 
rezultatele se dovediseră bune. 
Propunerea a iscat dezbateri a- 
prinse. Pe parc ui s am reușit 
să convingem de utilitatea a- 
cestei ințiative. la care In mo
mentul de față participă r.c 
numai tinerele țesătoare, ei și 
colegele lor mai virstnice.

Ing. IOAN DIM A : Evident, 
intervenția secretarei U.T.C. 
de la F.RB. a fost determina
tă^ după cum am Înțeles, de ne
cesitatea creșterii productivită
ții muncit $i noi procent —. a- 
deseori. la feL Iată un exemplu:

Terminarea tui boagv egatu-
lui de 330 megawați la sflrsi- 
tul anului, bunăoară deptr.de» 
in foarte mare măsură de exe
cuția la timp a standurilor de 
probă. Această lucrare mare 
necesita un volum imens de 
muncă. Am propus ca cel pu-

•de calitate, de export, considera 
că acestea sint domenii In care 
tineretul, organizația U.T.C., nu 
ar putea să-șă spur.ă un cuvir.t 
hotăritor. Din păcate, această 
practică s-a perpetuat In unele 
unități și In perioada de după 
legiferarea participării secreta
rilor în organele de conducere 
colectivă. Se pot da și exemșde: 
Uzinele „Timpuri Noi", „Dacia*. 
UJLE.M.O..A5- unde datorită 
faptului că secretarul U.T.C- 
mat bine rts orga-urația Ia ni
velul Intreprinderiior. t-xnitetul 
U.T.C,
ie participări: tt-.eretuhn la pro
cesai de producție ir ruacstinți 
de cauză cu realitatea este pas

nă reșce

MASA ROTUNDĂ A „SCiNTEII TINERETULUI**

REPREZENTANȚII TINERETULUI
In organismele colective de 
conducere ale întreprinderilor

usiex
âmd sfcrărrrf 
pe 1 Mi de

ax xh—rt'
. ort ax
I ăra z

rea

te

Nu „eu propun** ci
organizația**

«

u.

a să

a

prmțsnz 4 
a tiimsxi't 
ec-mamxă 
'gnese asoi

ste

»» noi,

•Sti
E1'-

3>

■mrsteane» omnn-: 
:? f* ; r — 'yȚȚ

o* TT’ăr: irar^aL
■CA x Aș «"« i

erțamir: tă tis m «e cur* sa 
oesuă star :
rnmar-. fTTfrttfar UTC. <:

Ce oferim spre analiză
dialogului colectiv ?

au

ăatioria să xepe

V-

GHEORGHE PATRCXESCU : 
Xx stzî de acord cu tw ce s-a 
spos pfcti aram. De pildă, să te 

i ti să rxSri fctr-o sedfetă 
-rr • —^i z-: oaenenilor muncii 
n *—>• lega» de retribuția 
r-.a tineri, cred că nu este 

.a-da'-T. Noi. ca secretari 
■jC. avem datoria să colabo-

răm cu fate serviciile, secțiile 
ti șefii locurilor de muncă si in 
•n-mmtul cir.d apar asemenea 
*'* zmeae imediat trebuie să le 
kraîtiăm «: să traeem la răs- 
nuMdere pe cei care sint restxm- 
saMB d“ situația creată. Dacă 
es*.e tlnărul — ce nu-și onorea
ză obligațiile — ei bine, să-1 a- 
dzorm in fata uteciștilor și să 
tezolve cazul cit se poate de o-
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acțiunii pe care o avem noi pe 
linie de U.T.C. față de noul an
gajat.

ION 
mintit 
U.T.C. 
ze la 
pe care dorește să le 
in comitetul oamenilor

RUSU : Cum s-a mai a- 
de altfel. secretarul 

are obligația să procede- 
o selecție a problemelor 

să le prezinte 
muncii. 

Dar pe celelalte care nu tre
buie să ajunga ia acest nivel, 
cine le rezolvă ? Fiecare secție 
are o conducere, sint secții care 
prin numărul de muncitori, prin 
importanța pe care o au sint, 
de fapt, autentice fabrici, au 
șeii, adjuncți. o serie de oameni 
care se irftilr.esc decadal și ana
lizează problemele de produc
te. La aceste discuții este în
setat și secretarul organizației 
U.T.C. Adică este si nu prea 
este, depinde de șeful de sec
ție sint invitați secretarii 
l’.T.C. unii dintre ei. Ia ședin
țele unoe se vorbește despre 
indisciplină. Cînd se discută insă 
si rr-bleme propriu-zise de pro- 
T. tie. la care implicit ar trebui 
să particle si secretarul orga- 
- rîte: U.T.C. pentru că din a- 
cesae secții fac parte multi ti
neri. secretarul nu este invitat 
Tieb-ăe nare sa așteptăm să 
vmă an decret, o lege prin care 
dmsai demne ntir de condu
cere a sectltc- să fie aplicat 

VICTOR PETRESCU: Aș -rea

să reiau chestiunea ridicată de 
tovarășul Rusu în legătură cu 
participarea secretarilor de la 
nivelul comitetului U.T.C. pe 
secții și ateliere, la activitatea 
conducerii compartimentelor 
respective. Aici este vorba după 
părerea mea de o înțelegere 
simplistă a indicațiilor cu pri
vire la reprezentarea orga
nizației U. T. C. in toate 
organismele de conducere co
lectivă. Dacă 
nea indicații, 
de un alt act 
e necesară o 
lor colective 
întreprinderii 
participarea secretarului U.T.C. 
Există insă și șefi de secții care 
pur și simplu nu iau în seamă 
a ivitatea și problemele pe 
care le ridică. secretarul Ia a- 
cest nivel. Tovarășul Hurduc 
r.e-ar putea da exemple foarte 
concludente în acest sens. Unii 
șefi de ateliere, șefii de secții 
de la Fabrica de calculatoare 
electronice nici nu vor să discute 
c secretarii U.T.C. spunind că 
r.u-i interesează problemele a- 
rescea. ci problemele de plan, 
ce producție. Or, problemele ti
neretului. mai ales în unitățile 
ir. care el reprezintă marea ma
joritate a salariaților, 
primul rind probleme 
ducție.

s-au dat aseme- 
nu mai e nevoie . 
normativ, nu mai 
decizie a organe- 
de conducere ale 
care să legalizeze

sînt în 
de pro-

„Răspunzători
sîntem cu toții**

pf'..:ațti. Nu este Insă suficient 
-» ei să se rezume la a aduce 
ic trgamszeuI colectiv d» con- 
batere penetul de vedere co- 
— .o tirturor utecistiloc. El are 
bl arelati timp datoria ca după 
fiecare dezbatere să informeze 
—met u despre rotărirtle adop- 
■aze in acest cadra pentru că 
fJ«aai astfel, ta deplină eu- 
nos&eță de caictâ. programul 
propria de activitate poate fi 
pjs la toorcrda.-.ț» cu sarcinile 
—a?ore ale î-treprinderix. Cum 
se realzmază în practică această 
—U-i -f» fe duble sens L-tre 
rep.-rrectat: ti reprezentant ?

GH. €1JM A : De e să nu re- 
esMoat— D.ră orcmele două se- 
dczțr a> — e-teoUui oamenilor 

a= sentimentul că
sfc: fcsr-ua fel frustrat îr.trucft 
~oe. perseoal. mi mi se ln-re- 
St-ta nori o resocnsabirtate 
precisă. M-aan coe-."..~s apoi că 
ăe fapt eu eram acela care no 
înțelegeam prea bine rolul 

rtoe. A reprezenta ti- 
tsseaa«să numai a te

rrmsuîta ca ei in preajma In- 

m .*.' u ci In egală măsură co
la bor area. dxcerea la bun sfîr- 
tit a sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile organismului colectiv 
se conducere.

Ing. DAN HURDUC : în fața 
aceleiași situații eu îmi spu
neam că dacă există anumite 
rețineri ele se datoresc timpu
lui prea scurt de cînd funcțio
nam in această calitate, lipsei 
mele de experiență. S-a Intim- 
plat insă ca imediat după o șe
dință a comitetului oamenilor 
muncii să avem o adunare ge
nerală U.T.C. Cu acel prilej 
m-am simțit obligat să aduc la 
cunoștința tinerilor principalele 
probleme abordate, in forul de 
conducere și decizie unde ii re-

—

prezint împreună am 
..răspunsul" nostru, 
n.s modul cum înțelegem să 
sprijinim transpunerea în prac- 
’ ’ă a hotărîrilor comitetului 
o amenilor muncii.

REDACȚIA : Trebuie să aș- 
tcctăm adunarea generală a ute- 

-■■..rr pentru a informa tinerii 
asupra conținutului dezbateri
lor. asupra sarcinilor ce ne re
vin nouă, organizației, în con
textul celor mal recente hotă
rî-: ale comitetului oamenilor 
muncii ?

IOANA NAE : Nicidecum. Nu 
să amînăm nici o zi sta- 

b .rea relației de care vorbim. 
Cum procedez eu ? Dacă pro
blema se referă strict la un 

r. atunci prin secretarul 
U.T.C. de acolo transmit tineri
lor intenția de a se intîlni pen
tru o scurtă discuție fie in pau
za de masă, fie după program. 
In acest fel putem cădea de a- 
cord operativ asupra modalită
ții ~r prin care putem răspunde 
„prezent* solicitărilor exprese 
ale producției. Dacă problema 
se referă la întreaga întreprin
dere. atunci secretarii organi
zați: i:- sint cei pe care îi pun 
In temă mai intii. Aceștia, la 
-i-dul lor analizează cu ute
ciștii din diversele comparti
mente problemele supuse aten
ției. ReintUr.indu-ne apoi putem 
jalc-.a un clan clar de acțiune.

ION CIUCLE A : Si în aceste 
condiții, un alt deziderat nu tre
buie scăpat din vedere. Mă re
fer la urmărirea riguroasă a 
medului cum hotărîrile comite
tului oamenilor muncii, deveni
te sarcini obligatorii și pentru 
roi. sînt duse la bun sfîrșit. A 
intrat In practica noastră ca în 
fiecare lună să facem un bilanț 
a’ realizărilor și nerealizărilor, 
bilanț cu prilejul căruia vedem 
ce mai este de făcut, unde tre
buie să insistăm pentru ca in
tercepția organizației, aportul 
ei să fie cit mai aproape de cota 
posibilităților noastre.

elaborat 
mai bine

înainte de a inche.a considerăm necesare ci- 
tesa precizări. Este evident că în timpul trecut 
4e la legiferarea participării reprezentantului 
tineretului ia organismele colective de condu
cere s-a acumulat o experiență pozitivă in a- 
ceastă direcție secretarii comitetelor U.T.C. 
rew ind intr-un interval scurt să dobindească 
competența necesară pentru a face față man
datului încredințat. Ni se pare important să 
subliniem printre altele :

o înțelegerea exactă a răspunderii ce le re
vine in noua calitate.

• Căutarea si găsirea modalităților prin care 
prezența lor in comitetele oamenilor muncii să 
capete greutate, vigoarea și eficiența interven
țiilor lor să crească.

• Corelarea programului de activitate al or
ganizației U.T.C— hotăririlnr și deciziilor co
lective precum și urmărirea felului în care esthe 
realizat acest program.

• Permanenta legătură a secretarului U.T.C. 
cu masa de uteciști în vederea cristalizării pro
blemelor ce urmează să fie prezentate in comi
tetul oamenilor muncii.

• Obligația secretarului U.T.C. de a prezenta 
periodic in fața tinerilor informări scrise sau 
verbale despre felul în care iși onorează man
datul încredințat.

Pe parcursul discuțiilor prilejuite de „masa 
noastră rotundă" invitații au făcut și o serie de 
propuneri menite să mărească contribuția repre
zentantului tinerilor la rezolvarea problemelor 
analizate in comitetul oamenilor muncii. Două 
dintre ele sint. credem, demne de interes.

1) Lunar, la nivel de sector și in marile în
treprinderi să fie organizate pentru secretarii 
comitetelor U.T.C. cursuri privind 
ducerii.

2) In acțiunea de pregătire 
U.T.C. pentru a putea face față 
buțiiîor ce-i resin in calitate 
activ la conducerea colectivă a 
taților economice, să fie atrase in mai mare 
măsură publicațiile de tineret, radio și televi
ziune.

știința con-

secretarului 
succes atri- 
participant 

activității uni-

a 
cu 
de

I. MORARU 
GH. GHIDRIGAN

A

(Urmare din pag. I)

— Întreaga acțiune de instrui
re se încadrează în con
textul general de preocupări 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist pentru perfecționarea ac
tivității de organizație, a in
fluenței educative în rîndurile 
diferitelor categorii de tineri, 
întrucît este evidentă condițio
narea calitativă prin nivelul de 
pregătire al cadrelor din or
ganele conducătoare, pentru în
treaga activitate viitoare .in
struirea are menirea să consti
tuie un prilej de cunoaștere 
temeinică a sferei preocupări
lor organizațiilor U.T.C. și do
meniilor multiple în. care sînt 
chemate să acționeze, asimilînd 
în profunzimea semnificațiilor 
lor orientările actuale și cerințele 
de viitor ale activității educa
tive în rîndul tineretului, for
mulate de conducerea partidu
lui, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în mod deosebit în 
cuvintarea rostită la Cluj, cu 
prilejul deschiderii noului an 
universitar. în același timp, a- 
ceasta presupune și dezvoltarea 
spiritului de exigență în stilul 
de muncă al tuturor organelor 
conducătoare ale U.T.C. Astfel, 
în funcție de neajunsurile cu
noscute, discutate la ultima ple
nară a C.C. al U.T.C. din oc
tombrie a.c., atenția principală 
este orientată firesc către , in
struirea cadrelor de la verigile 
de bază, din întreprinderi, uni
tăți agricole, școli, instituții.

Aceasta deoarece caracteristic 
actualelor adunări și conferințe 
este alegerea unui număr 
mare de cadre foarte tine
re în munca de organizație. 
Se realizează astfel o con
cretizare a recomandărilor 
conducerii superioare de partid, 
a spiritului și concluziilor 
plenarei C. C. al U. T. C. 
din octombrie anul acesta.

Deopotrivă, noile cadre de 
conducere dovedesc voință de 
afirmare în activitatea organi

zațiilor U.T.C., dar și lipsă de 
experiență. Tocmai aceasU re
alitate pretinde o temeinică 
înarmare a lor cu orientările 
privind rolul, atribuțiile și sar
cinile organizațiilor Uniunii Ti
neretului Comunist. însușirea 
formelor și modalităților pro
prii. specifice de acțiune edu
cativă.

— Condițiile practice in 
care își desfășoară activita
tea acest numeros activ de 
tineri care fac parte din or
ganele conducătoare ale or
ganizațiilor U.T.C. se dife
rențiază pe nivele și după 
diferite categorii de tineri. 
Din acest punct de vedere 
cum sînt concepute instrui
rile, ca periodizare de pildă ?

— Cuprinderea tuturor ca
drelor din organele conducă
toare ale U.T.C. se realizează 
prin organizarea instruirii r In 
mod diferențiat și la diferite 
nivele, în conformitate cu pre
cizările adoptate zilele acestea 
de Secretariatul C.C. al U.T.C. 
Astfel, la comitetele municipa
le și orășenești ale U.T.C., in 
perioada 20 decembrie 1972 — 
10 februarie 1973, vor fi in- 
struiți, după amiaza, fără scoa
tere din producție, secretarii 
comitetelor organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile industriale, 
de construcții, unități de deser
vire și instituții. În același in
terval, în afara orelor de școa
lă, vor fi pregătiți secretarii co
mitetelor organizațiilor U.T.C. 
din liceele teoretice și de spe
cialitate, școlile profesionale și 
de specializare postliceală, pre
cum și din școlile generale de 
8 și 10 ani. Acolo unde este ne
cesar și există condiții, instrui
rea secretarilor din școli se 
poate realiza în tabere, în tim
pul vacanței de iarnă. De ase
menea, vor fi organizate in
structaje scurte pentru casierii 
comitetelor organizațiilor U.T.C. 
direct subordonate, precum și 
pentru președinții comisiilor de 
cenzori. Se recomandă, în ace

lași tini,'-, si »e oe*Eox«e sc-ar- 
te tnștz-xr: ti ba respeoșabO: 
unor itwrtui 4= rreaaxneje 
U.T.C. direct stibxtiocabe eccâ- 
teteior saa xruaio-
pale. Găsesc că este utilă ti ne
cesară partsnpaeea soemăriiar 
consiliilor ti wnm n- cetsrie- 
tului monicăpal sau ortgenesc ia 
nivelul respecti -. Tec & perioada 
t z - - --------- : - -- »
1973. vor 5 insSruzti ti sec.-eta 
rii conttecefee naaxnaje U.T.C, 
pe măsură ce *re ioc fiecare 

conferință fadețeani .nsti- .-^a 
fiind :rga-..n?-A ia nriecol eo- 
mitetHor ;odețeoe ale U.T.C.

INSTRUIREA ORGANELOR NOU ALESE
în același cadra se va res ma 
și pregătirea sev-ria-uu- cocbb- 
tetelor U.T.C- din CA_P„ LA-S. 
și SALA.

— Desigur. cuRri»ăere» 
largă a intreg»l»i activ al 
organizațiilor U. T. C- b ■■ 
program sistematic de pre
gătire pentru mnea de or
ganizație presupun- o ac
centuată preocupare pentrn 
instruirile la niselul unități
lor economice, școlilor, in
stituțiilor. al comuaetor. Ia 
ce mod se la răspunde onor 
asemenea imperative prin 
conținutul instruirilor in ge
neral și prin referirile spe
ciale la anumite categorii 
de tineri ?

— Instruirea. In ansamblu, tin
de să înarmeze eficace cadrele 
alese cu cele mai importante 
principii, obiective, metode si 
mijloace proprii activității 
U.T.C., în primul rind la aces
te nivele, la verigile de bază 
pe structura organizației, acolo 
unde cadrele știu mai puțin ce 
să facă si cum să acționeze. De 
aceea, la nivelul Intreprinderi- 

lor, școlilor si ț—tirtctiior. ta- 
tr-c ecatti ma; aoroesană. Intre 
» 6-cetzrtxie I9T2 ti 15 ianua
rie 1973 se va organza instrui- 
rea tuturor membrilor tomise- 
teibr și biroariJoc U.TjC. din 
fiecare unitate, in timp ce la 
nivela' comunelor. instr-irea 
bcroarCor si comitetelor orga- 
r:xati..-r U.T.C din uuitățae 
situate pe raza. localități: ur
mează să se organizeze in tu- 
Șerrahil M tanarie — II fe-

Sar-rinile mari care stau te 
fața tetrețului popor, deci si a 
tineret ci n. bbtărfrea Ccnferin- 

ței Naticnaje a partidului de a 
1-faptici ciactealal inatete de
ter-ci-ti. realczarea măsurilor 
scaouxte de recenta Plecară a 
CC al P.CJL 
p ^nul pe 1973 
mai rațrxxaiă 
muncii, folosirea

cu privire ia 
solicită o toc 
organizare a 
cu maximă e-

fieăeeță a energiilor și pote=- 
țe'.te creatoare aie fiecărui co
lectiv. Per.tru ca organizațiiîe 
U.T.C să derică organisme tot 
mai dinamice, capabile sâ antre
neze pe fiecare tin-ăr h înfăp
tuirea acestor obiective, este 
necesara chrificarea min
tiilor fiecărei organizafit to
talitatea râsptmderiLor cu ca
re tint ui vestite organele 
U T. C. Instruirea are ro
lul de a face btne cunoscut sis
temul proorri al U.TC. In pre
gătirea pobtieo-ideoiogică a ti- 
neretului. de educare patrioti
că și mo-al-<etățenească a aces
tuia. in spiritul r.crmelor rieții 
si muncii comuniștilor, ațe e- 
ticii și echității socialiste pre
văzute In proiectul elaborat de 
Conferința Națională a parti
dului. Tot cu acest prilej, con

s:aerăm că este deosebit de im- 
portant pentru munca viitoare 
'.arîficaiiea și stabilirea atribu- 
țf—Tr*1™ concrete care revin or- 
zanizațiilor U.T.C, atit din o- 
rașe cit și de la sate. In folo- 
1 -ea întregii baze materiale și 
tiHuror mijloacelor existente 
pentru însuflețirea activității 
cultural-educative și organiza
rea petrecerii in mod util și 
piacut a timpului liber de că
tre tineri.

De aceea, In primul rtnd, 
pledez per.tru necesitatea stu
diului, astfel ca instruirea pro- 
priu-zisă să fie precedată, la 

trate nivelele, de lectura șl 
conspectarea atentă. In profun
zime. a unor documente de 
partid și de stat, de interpre
tarea corectă a prevederilor 
Statutului U.T.C, a unor in
strucțiuni. hotărîri și măsuri 
stabilite de Comitetul Central, 
in spiritul programului de lucru 
adoptat de Congresul al IX-ha al 
U.T.C, privind obiectivele, me
todele și mijloacele activității 
crtar.izațiilor U.T.C. In rîndul 
diferitelor categorii de tineri. 
De bună seamă, este necesar să 
se urmărească In mod deosebit 
însușirea documentelor Plenare: 
C.C al P.C.R. din 30—21 no
iembrie ’.972. ale recentei se
siuni a Marii Adunări Naționa
le. precum si planurile de mă
suri ale ultimelor plenare ale 
CC. al U.T.C

Cu prilejul instruirilor, ur
mează să fie prezentate si ex
plicate pe larg cadrelor din or
ganele de conducere ale U.T.C 
răspunderile concrete pe care 
le au organizațiile U.T.C. din 
unitățile economice, inițiativele 
și experiența privind modalită

țile de acționare pentru mobi
lizarea tineretului la muncă, in 
acțiunea de calificare și perfec
ționare profesională, pentru în
tărirea disciplinei In producție, 
pentru rezolvarea problemelor 
de muncă și de viață ale tine
rilor muncitori. Se vor clarifica, 
de asemenea, rolul secretarului 
U.T.C. ca reprezentant al tine
rilor In comitetul oamenilor 
muncii, atribuțiile și răspunde
rile organizațiilor L’.T.C. în 
construirea si gospodărirea că
minelor pentru tineret și In or
ganizarea activității educative 
în cadrul acestora.

Consider necesar sâ precizez, 
totodată, că are o mare impor
tanță pentru succesul muncii 
viitoare pregătirea temeinică a 
secretarilor comitetelor U.T.C 
pe comună, din CA.P„ I.A.S. 
si S.ALA-. In asa fel Incit a- 
cestia să cunoască. Intr-un 
m-d suoerir celui de pînă 
acum rolul si locul orga
nizației U.T.C In întreaga via
ță eecnoer.ică si social-politică a 
—manei, formele de colaborare 
eu toți factorii educaționali 
pentru m-b.luarea tineretului 
la muncă Ir. sectoarele de bază. 
In zootehnie, legumicultori, 
pentru calificarea in meseriile 
satultn. precum și pentru antre
narea lor la viața spirituală a 
ontnuneloe. In formațiile ar
tistice si alte activități organi
zate din cadrul căminelor cul
turale.

Instruirii secretarilor și acti
vului U.T.C din școli ii este 
specifică axarea pe cunoașterea 
măsurilor luate de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea 
ți modernizarea Invățămîntulul 
de toate gradele, pentru diver

sificarea acestuia în funcție de 
cerințele economiei naționale, 
ale producției. Se vor preciza 
sarcinile, formele șl metodele 
prin care organizațiile U.T.C. 
au datoria să sprijine desfășu
rarea procesului instructiv-edu- 
cativ, practica tehnico-produc- 
tivă in atelierele școală și in 
unitățile economice, modul de 
conlucrare a comitetelor U.T.C. 
din școli cu cele din întreprin
deri.

Cum este și firesc, un spațîu 
larg se va acorda în cadrul tu
turor instruirilor clarificării pro
blemelor privind programarea 
și organizarea muncii comitetu
lui și biroului U.T.C., proble
matica, conținutul și modul de 
desfășurare a adunărilor gene
rale. Vor fi In atenție proble
mele organizării evidehței mem
brilor și încasării cotizației, as
pectele privind pregătirea și 
primirea tinerilor în U.T.C.. re
comandarea celor mai buni 
uteciști pentru a fi primiți în 
rîndurile partidului ; antrenarea 
tuturor uteciștilor la viața de 
organizație pe baza încredin
țării de sarcini concrete fiecă
rui tînăr.

— In ce fel se va acționa 
pentru a da instruirilor un 
pronunțat caracter practic, 
metodic, intr-un cadru con
cret de lucru ?

— Doresc să subliniez că șl 
în acest sens este solicitată gin- 
direa proprie a celor care or- 
ganizează -.nstruirile. ancorarea 
adlr.că In cerințele realității, ale 
momentului și situațiilor de 
fapt cu care se confruntă or
ganele nou alese. In consecin
ță. per.tru o bună instruire este 
indicat să se organizeze dezba
teri și seminarii pe marginea 
prevederilor Statutului U.T.C., 
a instrucțiunilor studiate : acti
viștii cu îndelungată activitate 
să dea răspunsuri la întrebări 
și să prezinte experiența pozi
tivă dobindită de-a lungul ani
lor și. mai ales, în ultima vre
me cu privire la modalitățile 

concrete, directe, de interven
ție și acțiune ale organizațiilor 
U.T.C. in toate domeniile pen
tru rezolvarea problemelor de 
muncă și de viață ale tinerilor.

în scopul accentuării carac
terului metodic al pregătirii 
este de înțeles că pot fi reali
zate în fiecare zi activități con
crete — informări politice, seri 
distractive, vizite și excursii — 
de către participanții la in
struire, continuate apoi în dis
cuții și schimburi de opinii, 
pornind de la obiectivele și 
faptele de vipță actuale în fie
care organizație, cu referire la 
conținutul programelor de acti
vități la a căror rezolvare s-a 
trecut o dată cu alegerile.

în aceasta activitate membrii 
birourilor județene, municipale 
și orășenești, activiștii salariați 
ai U.T.C. au datoria să ia parte 
activ la întreaga pregătire și 
desfășurare a instruirilor, la 
clarificarea tuturor probleme
lor. Prin grija lor, programele 
tuturor instruirilor vor trebui 
să fie prezentate din timp apro
bării organelor de partid res
pective, completate si îmbună
tățite în acest fel.

RăSDUnzînd cu responsabilita
te tuturor solicitărilor acestei 
complexe activități de instruire, 
sînt convins că prin efort per
severent din partea membrilor 
birourilor județene, municipale 
si orășenești, a activiștilor ’sa
lariați, cu sprijinul permanent 
al organelor de partid, se va 
realiza o bună pregătire politi- 
co-organizatorică și metodolo
gică a tuturor cadrelor din or
ganele U.T.C. nou alese, acea
sta fiind una din pîrghiile esen
țiale pfentru îmbogățirea, per
fecționarea ansamblului activi
tății de educație desfășurată în 
fiecare organizație U. T.C., pri» 
situarea în miezul vieții tinere
tului, acționînd tinerește.
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SCRISUL, 
VORBIREA 
Șl TINERII

Cu deosebire in ultima vreme, organizațiile noastre 
U.T.C. caută forme și desfășoară activități care să 
ducă la indeplinirea in tot mai bune condițiuni a 
atribuțiunilor reieșite din programul partidului. Din 
acest context al căutărilor innoitoare nu poate fi 
exclusă, fără îndoială, nici presa de tineret. Cointe
resați direct - ca realizatori ai ziarului „Scinteia 
tineretului" -, dar și intr-un scop mai general, con
siderăm, ca fiindu-ne foarte utilă opinia sutelor de 
mii de cititori cu privire la publicațiile care li se 
odresează in mod special. Asteptind scrisorile ce
lor care ne citesc, sugestiile și observațiile lor, pu
blicăm in numărul de azi opiniile tinărului scriitor 
Petru Popescu, oferind un prilej de deschidere a 
discuției.

La relația dintre limba scri
să și cea vorbită m-am gindit 
de multe ori, nu atit pentru că 
scriu ori pentru că am o for
mație filologică. In fiecare zi 
citesc presa (e și un obicei de 
familie, familia mea avind 
tradiție gazetărească), și asta 
educă in mod remarcabil „ce
lula lingvistică". Pe de altă 
parte, fiindcă am încercat să 
scriu pentru cititorii tineri, a- 
tît ca prozator cit și ca publi
cist, sigur că am fost atent la 
modul cum vorbesc și scriu 
tinerii, ca să-i înțeleg și să mă 
fac înțeles de ei. Una din con
cluziile care m-au umplut de 
bucurie a fost aceea că modul 
meu de a vorbi și scrie nu se 
deosebește esențial de al „ge
nerației tinere" (de virsta mea 
ori foarte aproape de ea). Ce
ea ce, în fond, e singurul lucru 
care mă face să mă simt ca
lificat și să-mi expun unele 
concluzii despre relația dintre 
limbaj, tineret și presă.

Presa in România e o insti
tuție veche și prestigioasă, pe 
care eu unul, ca scriitor și ca 
tinăr, firește că n-aș putea s-o 
învăț mare lucru. Presa pentru 
tineret este însă o creație a so
cietății noi. Eu sint legat de 
ea, cum și ea este legată de un 
scriitor ca mine, și atunci niș
te mărturisiri de acest gen pot 
intr-adevăr suna natural, părți 
din același fenomen spiritual 
și politic. Pe de altă parte, 
presa noastră, ca și presa noas
tră de tineret, e într-o continuă 
transformare (dictată de via
ță, firește), transformare care 
se petrece zi de zi, dar este 
uneori pusă in relief și de mo
mente de bilanț, de analiză, 
profesională ori publică. fă
cută de specialiști ori de citi
tori.

Evoluția limbii trebuie să 
fie, in conștiința oricărui om 
de presă, un criteriu funda
mental, cu atit mai mult dacă 
e vorba de presa de tineret. 
Cred că tinerii sint, dintre citi
tori, cei mai sensibili la partea 
lingvistică a unei publicații, și 
de aceea trebuie să ne punem 
problema dacă oamenii de pre
să, reporterii, cronicarii, foile
toniștii, cei ce scriu pentru ti
neret in fiecare zi, acordă lim
bii, ca noțiune gazetărească, 
toată importanța ei, pentru a 
dialoga cit mai sincer, mai e- 
ficient și mai profund, cu tine
rii. Pentru a încerca un răs
puns la o asemenea întrebare, 
e necesară o abordare mai,,teh
nică", trebuie să amintim cî
teva adevăruri lingvistice.

Faptul că limba, atit cea 
literară cit și cea curentă, 
„vorbită", evoluează destul de 
repede trebuie să dea de gin
dit ziariștilor care scriu des
pre tineri și pentru tineri, 
în primul rînd, dintre ti
nerii care citesc publicațiile 
noastre, procentul elevilor și 
al studenților este foarte 
important. Ca orice categorie 
omogenă, atit cea a elevilor 
cit și cea a studenților tinde 
să folosească limba in mod 
propriu, colorînd-o stilistic, 
dindu-i uneori, prin atitudini 
specifice, un caracter deosebit, 
de jargon. E vorba deci de 
folosirea specială și interpre
tarea specială a limbii de că
tre categorii cu conștiință 
lingvistică foarte ridicată. Pe 
de altă parte, aceste categorii 
au o pregătire intelectuală 
destul de serioasă și sint încli
nate să-și exercite ironia și 
spiritul critic asupra oricărui 
fenomen ce li se pare perimat 
(în parte este vorba și de o 
atitudine psihică tipică vîrstei, 
o atitudine de îndoială și ze- 
flemisire, un teribilism care, 
o dată cu maturizarea, va dis
pare, firește). în asemenea 
condiții, e lesne de ințeles că 
tinerii aparținind acestor ca-
tegorii nu vor citi un text
publicistic fără un reflex de
analiză critică. Dacă tex-
tul e confuz, bazat pe
idei neconvingătoare, palid 
din punct de vedere sti
listic. sau alcătuit din fraze și 
formule unanim cunoscute, el 
nu are nici o șansă de a con
vinge, efectul său, dimpotrivă, 
fiind unul de neîncredere. De 
altfel, încă de acum 24 de se
cole, Un filozof clasic, Lao 
Tzi, spunea : cuvintele since
re nu sint cuvinte mari". A- 
ceastă maximă e adevărată 
pentru psihologia oricărui ci
titor. Nu trebuie să ne gîndim 
doar la categorii de tineri cu 
pregătire intelectuală atit de 
fină. Orice om. tinăr, indife
rent de formație, e suficient 
de pus in contact cu dezvolta
rea limbii prin mediile de 
masă — ziare, radio, televi
ziune. Șablonul, prin răspîn- 
direa lui, irită pe toată lumea. 
După cum toți tinerii, indife- 
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rent de formație, doresc noul 
in toate direcțiile, deci și fn 
direcția exprimării.

E cazul să ne întrebăm ciți 
dintre ziariștii noștri știu cum 
vorbește tineretul, nu numai 
in întilniri publice, la sertAsșu, 
la examene, ci ți pe stradă, a- 
casă, în intimitate. E cazul să 
ne întrebăm dacă acești zia
riști pot vorbi limba tinerilor, 
în mod spontan, cu naturalețe, 
cu înțelegere și nuanțare, fără 
prețiozități și confuzi-..

Trebuie să recunoaștem că 
publicațiile noastre abuzează 
încă, chiar și acolo unde nu tre
buie, de ceea ce s-ar putea numi 
„stilul politic*. Acest stil este 
rezultatul unei combinam in
tre formule care apcvzn ști
ințelor politico-socMle și for
mule care aparțin documente
lor oficiale. Aplicat unor fapte 
care nu îl cer. el nu poate 
duce decit la un ton greoi. în
cărcat, lipsit de vervă, care 
îmbătrânește publicațiile Dacă 
stilul documentelor oficiale ce
re o anume solemnitate- o anu
me ceremonie și sobrietate. 
dacă stilul textelor ștnn::*:ce 
e caracterizat printr-o anumi
tă elevație, printr-un anume 
academism. chiar pnntr-o a- 
nume ariditate, fatali intr-o 
demonstrație șîiinti'ită. ri ve
dem de ce materialele cere se 
ocupă cu probleme de zi eu 21 
trebuie să-și piardă rzoicv-uea 
și adresa, și în ultimă irjtt-.tă 
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propriu, mai 
te realități 
sensuri ? A

Cu : I 
LIUBA TADIC, RADE MARKOVIC 

O spectaculoasă operație a organelor de securitate 
împotriva bandelor de cetnici

să-și rateze misi-nea. rar« 
este aceea de a stabili ss con
tact direct, „cald*. eu publi
cul. Un fals ton ^didactic* < 
început să îmbrace relatările 
cele mai simple. ăesene-~..t 
cele mai elementare, ți să faci 
orice concluzie neatrăgă'oc^e 
Oare limba română e cri: de 
săracă, atit de incapabilă să 
exprime nuanțai ? Uneori 
senzația că materialele cart •- 
par în unele dintre publica
țiile noastre sint destinate de 
către autorii lor numai unor 
categorii. îndeosebi activzsn- 
lor, dar și aici avem de-a face 
cu un viciu de gindire : unii 
cred că activiștilor nu li se 
potrivesc decit texte cu carac
ter de instructaj, aride și sche
matice, ca ți cum nu ar trebui 
și ei convinși de realitatea «- 
nor fenomene, ca și m nu 
ar trebui să se facă apel și La 
sentimentele lor, și la capaci
tatea lor de a gindi sintetic 
și metaforic, de a înțelege 
propriu și original o anume 
latură a vieții. Activiștii, in 
fond, au și ei mentalitate ți 
emoții de cititori. De ce trebuie 
să ne îndoim de capacitatea 
lor de a citi cu folos pentru 
ei și pentru organizație și niște 
texte scrise mai original ? 
Oare activiștii nu trebuie să-și 
împrospăteze și ei limbajul ? 
Oare ei nu sint tineri, ți nu 
trebuie să-și păstreze tinere
țea ? De ce trebuie neapărat 
cufundată gindirea in niște fă
gașe ? După un sfert de veac 
de la înfăptuirea republicii, 
maturitatea de gindire a pu
blicului în general, stabilita
tea vieții noastre politice, suc
cesele noastre, sint garanții 
suficiente pentru libertatea de 
expresie în genere. Oare stilul 
publicistic nu se poate și el 
elibera de poncife ? Oare nu 
se pot exprima mai original 
niște realități socialiste ? Ne 
temem oare că exprimate mai 

nuanțat, aces- 
vor căpăta alte 

scrie neatră
gător, plicticos, previzibil 
poate fi o chezășie pentru 
spiritul revoluționar al unei 
publicații și pentru întreține
rea spiritului revoluționar în 
cititorii ei 2 Nu cumva, pro- 
cedind astfel, riscăm să ne in- 
îndepărtăm unii din cititori ? 
Căci cu siguranță că, în con
tact cu o realitate atit de tu
multuoasă și de originală cum 
e aceea a patriei noastre so
cialiste, orice cititor nu se va 
simți atras de reproducerea ei 
cenușie, frazeologică, pedes
tră. Iată de ce un stil nou, cap
tivant, rapid și epic este indis
pensabil publicațiilor de tine
ret, iar stilul științific și doc
trinar trebuie folosit acolo un
de are rost, unde este cerut.

O asemenea operație de în
tinerire stilistică e de altfel 
destul de ușor de făcut, une
ori printr-o pură căutare de 
sinonime. Orice redactor cu 
puțină experiență poate spăla 
un text de conformisme ver
bale, poate înlocui un cuvînt 
cu altul, salvînd uneori o fra
ză întreagă, și odată cu fra
za sensul ei. Dacă ziariștii ar 
face încercarea, deloc grea, 
de a scrie cum vorbesc, intro-

productie □ studLour.ior din Grecia
Regia : VASSILI5 GIORGIADîS - Cu : YANNIS YOG US, 

ANNE LONNBERG. KOSTAS BAKAS
Film distins cu MEDALIA DE AUR pentru cel mo bun film și cu 
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ducerea unei corali t i ți* în 
stilul publicațiilor ar avea un 
efect cit se poate de pozitiv.

Pe cit de bine cunoscute, și 
deci ușor de ridiculizat, sint 
formulări ea „după cum se 
știe*, ^nu este intimplător câ~, 
„viața a demonstrat* „crearea 
de condiții pentru*, „prin pris
ma*, „paralel cu*, formule eara 
exprimi niște realități ori niș
te reporturi obiective, dar ca
re stat folosite ți uade trebuie 
si unde nu. la fel ce xx-taza 
sint niște formule bombas
tice, împrumutate de Ia critica 
literară, cu scopul de a da a 
cnume -elevație estetică* u- 
nor texte ce se -r'e-c Ia rea
litate. „Vălenii*. „modalitate*, 
„coordonate*, jtecanterr* 
-pregnantă*. jiasssettase* rrut 
c--mnte care pur și sxrupia 
mișună iu tearte> uoemre. 
Caii canned prmtscau *oc- 
moi ea să se fereasci de een- 
zexta de jmahsed*. es bste- 
legănd jmaăml cArp pe- 
10-xriT. ea pe o a-im-^re < 
upei'iemlxlui, nrirmunJui 
‘riroisLut. X-ar semea sd ne 
cmvuttm că jurwaussn. cât po
litic eit și euirxmL a Mcne și 
Xxoice lorpc. k cu vt«re că 
era un serux: ■‘s-i perutA«. 
membru de onoare d ariMe •. 

a știut si fie limpede și la o- 
biect, concis, zguduitor, retoric 
acolo unde trebuia, apropiat, 
simplu, natural, adică sufleteș
te tinăr. Este genul de tine
rețe spiritua'ă de care avem 
nevoie in publicațiile noastre. 
Fără ea demonetizăm cele 
mai bune cauze, demobilizăm 
in Ioc să mobilizăm

Toate aceste considerente au 
pornit de la problema limba
jului a cărui co-ectare se va 
produce in practică, iar direc
ția acestei corectări e necesar 
să fie elaborați de oamenii de 
speciahsaze. după contacte sin
cere cu cititorii, m cadrul a- 
nor ședințe de iuern Oriși- 
eum. as trebuie să mtnimah- 
zim problema Iimbajulai, 
căci, ia urma urmei, folosirea 
limba intr-un chtp ori in altul 
un are doar efectul conringe- 
m ori al neeoanngerri: Um- 
be nu poete mei 0 r.’ipd des- 
părșiză de gândire — uaa .'«•ă 
ceulolză <» se poete Or, so- 
acsuzaa jrnevn rneintate as 
se poete •relxn decit tot eu o 
izmbă rncntstă Arundnd a 
prrrtre ia trecutul istorie, este 
de altfr: rKereacut să constoti 
că tt«te marile epoci de tn- 
necre. de reroăstie socaslă. ss- 
iurmcli, teknăeă. ax fost p 
epoci de rerotxșse a bmbu. 
Ideile os r eie 0 nașă a lor, 
cu •naștere, tinerețe, msruri 
tate. bătrisete Cu vistul euehi 
zctt i-jtrxpe viere eni lor 
nașa tmrreolaa nostru es:e s 
rta-i bszememză pe ^eâ.

Literatura română a cunos
cut pe la jumătatea secolului 
trecut un deosebit ritm polemic 
și acuzator, într-o cercetare cri
tică a problemelor sociale ale 
epocii. Filimon scria acuzator 
despre ciocoii vremii, una din
tre problemele sociale cele mai 
ardente In epocă. Romanul sa
tului și al țăranului a făcut 
apoi tradiție în literatura româ
nă și în mai toate etapele ei 
acest medi i social a atras aten
ția unor mari scriitori. In epo
ca modernă, odată cu urbani
zarea prozei, cum spune Eugen 
Lo\ inescu, și alte medii sociale 
»i-au căpătat locul cuvenit. 
S-a născut astfel tema și ro
manul provinciei, al capitalei 
tentaculare și viciate, a inte
lectualului cu idealuri sociale, 
a ratării valorii în condițiile u- 
nui regim burghez, bazat pe i- 
negalitate. Intre cele două răz
boaie literatura noastră se o- 
preste mai mult și mai atent 
asupra zonelor psihologicului, 
dar și in această investigație ră- 
mine >gată profund de pro
blemele sociale. „Patul lui Pro- 

:-:* es’e nu numai o carte de 
subtilă analiză psihologică ci și 
1 dezbatere a situației intelec
tual lui cinstit intr-o condiție 
s ială car» îl obligă să-și nege 
idealul. Tot așa, „Ultima noap
te de dragoste, întîia noapte de 
război* face o adevărată inci
zie ta mediile corupte ale ma
rii burghezii și ale politicianis
mului. Romanul românesc, indi
ferent de viziunea autorului, d“ 
manifestul său artistic, nu s-a 
desprins aproape niciodată de 
aortal. Ca tehnică literară a- 
ceasta se realiza în descrierea 

I asediitar sociale și în contura- 
I rea caracterelor. Romanele lui 
! George Călinescu, balzaciene, 

iz-, trite și din concepția auto- 
I ral'Jl asupra necesităților lite- 
I r»t urii române din acel moment 
I de a avea o literatură clasi- 

r.za-.tâ solidă, preocupată de 
reiutâțile sociale, de epocă, 
fare op adevărat tur de forță 

:.îe- te medii Intelectuale

Ițusrveraitare. artiști), burgheze 
și oâe burgheze, conturlnd ca- 
rovtere taseinan» șl ta felul 

r.edemisite de literatura 
rire » urmat în aceeași epocă, 
triesttțați. socială s-a lărgit 
□e grupuri sau pături mai largi 
va predilecte asupra acelora 
eare eors-truiau o prob’emâ de 

vat ta eocitextul aociai- 
e. Scriito' ul român a fost 
ăeaisa fo*r> legat de 
emele momer.tulut ta asa 
tril cMar ceea re am pu

tea numi „roman de dragoste" 
conține în mod nemijlocit dez
voltarea și analiza mediului so
cial în care e plasată acțiunea 
cărții. In literatura anilor noș
tri, fără să se fi produs un hia
tus față de cea a marilor ro
mancieri dintre cele două răz
boaie mondiale, s-au reluat 
teme legate de mediul satului 
și al țăranului in noile condiții 
social-politice, preocuparea fiind
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de a pune în ecuație probleme
le nou ivite. Aplecarea spre pro
blemele proletariatului, temă 
deosebit de importantă, n-a lip
sit de asemenea din preocupă
rile literaturii noastre din ul
timii douăzeci și cinci de ani, 
cu toate că uneori viziunea 
scriitorului a fost supusă unei 
deformări imprimate de o ne
cunoaștere profundă a unei cla
se in plin a,vînt și dezvoltare. 
Deceniile șase și șapte au dat 
o adevărată școală de litera
tură despre uzină și muncitori. 
Cel puțin ca lărgire a preocu
pării pentru fnediile sociale cele 
mai angajate în construirea noii 
societăți, cărți ca „La cea mai 
înaltă tensiune", „Oțel", „Bă
răgan* au o importanță legată 
de istoria literaturii. Romane 
ca volumul doi din „Mo- 
romeții" de Marin Preda, „In
trusul" și „Marele singuratic" 
ale aceluiași autor sint o re
luare de pe alte poziții, cu un 
mare cîștig de viziune, a unor 
medii prezente de mai multe 
decenii in literatura noastră. 
Problematica politică, socială, 
morală a clasei muncitoare de 
azi constituie o imperioasă ne
cesitate pentru literatura con
temporană, pentru spiritul său 
viu, militant

Literatura noastră socialistă 
este încă datoare cu cărțile sub
stanțiale ale epocii, cu mai 
multe opere durabile, de inte
re» maior. Ei nu-i pot fi străi
ne nici una dintre frămintările 
oamenilor, ale constructorilor

societății socialiste. Un mediu 
încă puțin investigat este, desi
gur, tineretul, noile generații 
ale României. Tineretul este vii
torul țării dar puține sint acele 
cărți în care această realitate 
tulburătoare să apară în depli
na ei gravitate. Cu simple no
tații despre personaje insuficient 
cunoscute e greu să captăm 
sunetul autentic. Adevăratele ro
mane despre studenți incă nu 

s-au scris, tot așa cum menta
litatea și evoluția adolescentu
lui încă nu si-au găsit în lite
ratura noastră marele autor. 
Sint insă de remarcat tentativele 
unor autori ca Aurel Dragoș 
Munteanu („Singuri"), Petru 
Popescu Dulce ca mierea e 
glonțul patriei") care abordea
ză nu numai problematici 
specifice, dar pun în discu
ție anumite etape de viață, 
educație și evoluție în medii și 
condiții noi (stagiul militar, de 
exemplu, la Petru Popescu). 
Tot așa un roman de bună ca
litate și scris cu deosebită per-
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rește, care presupune însă o 
mare răspundere. Un om al 
legii ar spune : este o complicita
te moraiă, cel care a încălcat 
legile societății trebuie să su
porte consecințele. Dar, mă în
treb, totodată, dacă in fața a- 
cestui om al legii ar veni tînă- 
rul în cauză și ar spune : am 
practicat jocuri de noroc, 
speculă cu bilete de cinema, am 
făcut afaceri cu străinii dar nu 
m-a prins nimeni și eu m-am 
hotărît să mă potolesc și să 
trec la muncă in uzină, m-am 
convins că altfel nu se poate — 
dacă ar spune toate acestea, ne
silit de nimeni, cel care le-ar 
auzi ar face uz de puterile sale 
ordonînd ancheta penală ?!

în fine, nu răspunsul la a- 
ceastă întrebare îl urmăresc în 
rindurile de față și nici chiar 
analiza actului generos pe care 
l-a dovedit colectivul. Vreau să 
vorbesc despre adevărata com
plicitate față ue comportamen
tul infracțional al eroului, des
pre o anumită nepăsare care 
i-a netezi: drumul alunecos, 
despre un anumit climat care 
există adesea tocmai sub ochii 
oamenilor chemați să-1 desfiin
țeze Există din păcate tineri 
asemănători eroului despre 
care vorbim, ușor de a fi de- 
busolați, gata să apuce un 
drum comod în aparență. Și 
fără a fi sceptic trebuie să 
spun că, în ceea ce-J privește, 
mai există încă anumite riscuri 
întrucit el este în contact cu 
acel mediu care i-a favorizat 
alunecarea.

L-am invitat pe erou la dis
cuție deschisă : nu știe precis 
dar crede câ totul a început de 
la un joc de noroc (barbut), pe 
care a început să-l practice în 
tren. In fiecare zi în gară lua 
un personal și pînă la Bucu
rești, cîteva ore, se plictisea de 
moarte. Ii vedea pe alții jueînd 
barbut dar el nu-i știa încă 
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regulile. L-au învățat noile cu
noștințe : „Mi s-a părut ceva 
firesc fiindcă nu era vagon în 
care să nu se încingă roata 
barbutului. Roata mică la 15 lei 
miza, roata mijlocie 25—50 lei 
și roata mare direct de ia 50 de 
lei în sus Intr-o zi cînd am a- 
vut bani din leafă am intrat și 
eu in joc".

Am refăcut drumul de dimi
neață al eroului. Așa este, în 
trenurile de navetă se practică 
jocuri de noroc pe sume im
portante. O imagine care se re
ține : cei mai mulți jucători 
sint indivizi cu chipuri sum
bre, mirosind a băutură încă 
din zorii zilei, cu o ținută lip
sită de elementarul atribut al 
civilizației, săpunul, cu un vo
cabular pe care cuvîntul tipă
rit nu l-ar suporta. Aceștia sint 
cei obișnuiți care fac din jocul 
de noroc o sursă de venituri. 
I.și atrag victimele dintre tineri, 
băieți care sint la început de 
drum în viață și care socotesc 
jocul de noroc un soi de afir
mare în ochii altora dîndu-șl 
seama, poate, mai tirziu că a- 
ceasta este de fapt o ucenicie a 
viciului. Acești tineri sint lă- 
sați să cîștige la inceput, pînă 
prind gustul jocului ca apoi să 
fie aduși în starea de „datori 
vînduți". Aceste jocuri se prac
tică fără jenă ori discreție, în 
văzul tuturor, a conductorilor 
de tren, a lucrătorilor miliției 
feroviare ! în acest fel, așii a- 
cestei activități ’ proliferează, 
fac prozeliți, ajung să domine, 
să șantajeze : „Ăi pierdut, trea
ba ta, trebuie să dai banii, să 

'nu-ți închipui că scapi. Dacă 
nu plătești nu te mai urci în 
trenul ăsta. Ce, trebuie să te 
învăț eu cum să faci rost de 
bani ?!“ Și, pe loc, oferă chiar 
și soluții concrete. Așa s-a în- 
tîmplat și cu eroul nostru. Cînd 
n-a mai avut bani să joace 
barbut s-a gîndit să și-j procure 
vînzînd cu suprapreț bilete de 
cinema. N-a mai fost în ziua 
aceea la serviciu și s-a dus la 
un cinematograf unde rula un 
film de aventuri, a cumpărat 
bilete și le-a revîndut. Apoi și 
a doua zi, și a treia... pînă a 
ajuns să-și „perfecționeze" sis
temul. „Sistemul este să vii 
dimineața și trasezi la coadă 
de mai multe ori. Poți să dai 
să-ți cumpere alții bilete, așa 
cum începusem să fac și eu. 
Unii dintre noi au și legături 

sonalitate artistică mi se pare 
a fi „Serenada la trompetă" al 
Sânzianei Pop, roman al unei 
adolescente visătoare șl rebele, 
al unei lupte împotriva preju
decăților.

Sint cîteva din semnele care 
atestă o lărgire a explorării 
unor medii sociale mai puțin 
frecventate de scriitorii români 
în ultima vreme, semne care 
pot duce la concluzia că există 

o tendință de diversificare a 
literaturii noastre pe de o parte 
sub raportul uneltelor tehnice 
folosite, iar pe de altă parte a 
interesului, a preocupării pen
tru adîncirea aspectelor sociale 
abordate. Și în aceste cazuri 
constantă mi se pare atitudinea 
polemic-etică și angajată. Fi- 
rește, rămîn încă destule zone 
neacoperite sau nemulțumitor 
observate. O conștiință artistică 
înaltă se îndreaptă spre ceea 
ce este mai ascuțit, mai intens 
în societate, spre mediile fun
damentale dintr-un imbold mo
ral ușor de ințeles.

cu casierițele. Cînd nu mai sint 
bilete aceștia intră pe ușa late, 
raia și se prezintă la doamna 
respectivă cu o ciocolată sau o 
pungă cu cafea naturală. La 
vinzarea biletelor e ceva mai 
greu dar stăm în posturi fixe 
și supraveghem apariția mili
ției. Cei care dau alarma pri
mesc un ciubuc Pe zi, rămme 
o sută de lei cîștig. Clienții noș
tri ? Nu, niciodată n-a reclamat 
vreunul că dă 8 lei pe un bilet 
de 4. In privința asta n-avem 
de ce să ne temem. M-ați în
trebat ce facem cu banii. Păi, 
simplu : cînd terminam treaba 
mergeam la un șpriț — un pol 
— doi și apoi fuga la gară. Res
tul de bani îi juCtjni la barbut 
pîtiâ ajungeam acasă".

Iată deci ieț“aua complicită
ții speculanților de bilete ; „sis
temul" cu paznici — folosirea 
neinițiaților (eepii puși să vîn- 
dâ 10 bilete contra unui loc la 
filmul rivnit), contribuția unor 
casiere (ațtfel ar fi Imposibil 
ca un speculant să cumpere 
40—50 de bilete la o singură 
sală de cinema) precum și cei 
care cumpără la preț dublu bi
letul de spectacol. Acest mic. 
sistem de speculă, duce, cum 
vedem, Ia consecințe uneori 
grave și nu sint din păcate, 
frecvente cazurile de trezire la 
vreme, ca în situația eroului 
nostru.

Pentru el caruselul acesta a 
început să se rotească mai re
pede. Au apărut ■ nevoi mai 
mari. Mai mulți prieteni, che
furi mai mari iar la barbut 
a trecut de la roata „mică" la 
cea „mijlocie". De unde bani ? 
Trebuia schimbat sistemul. „Am 
auzit în tren de la băieți, am 
auzit și prin București, am vă
zut și eu ; se pot face afaceri 
cu străinii. Ăștia aduc diferite 
obiecte și trebuie să le vindă, 
M-am oprit la obiectele de aur. 
Mici, le poți ascunde, valoare 
mare. Nu pot să spun că nu 
m-a învățat nimeni în mod di

rect. Dar nu-i cunosc, au doar 
porecle. Intr-o zi de la băieții 
de la barbut am împrumutat 
70a de lei și am cumpăra' un 
inel de aur de ia un italian. 
APoi am căutat iute un client. 
Am văzut în piața operetei un 
tip care vindea o haină de 
piele. Cînd a apărut un ofițer 
de miliție la colțul străzii tipii] 
a luat-o repede din loc. Era 
pentru mine clar că se ocupa 
cu specula. M-am dus după el 
și i-am șoptit ia ureche. Am 
luat pe inel 1 500 Ici. Vreo 3—4 
zile am avut bani de băutură și 
de barbut. Cînd să mă apuc din 
nou de „treabă" au chemat-o 
pe mama Ia servici s-o întrebe 
ce-i cu mine. Totodată mi se 
făcuse și mie frică fiindcă a- 
flasem că unul dintre băieți 
fusese arestat. Așa că acum o 
să-mi văd de meserie !".

...Cum spuneam, eroul nostru 
muncește acum într-o secție la 
I.T.B. Să sperăm că nu o va 
lua.de Ja capăt. Insă rămîn cei
lalți, rămîne .coala viciului din 
trenuri, rămîne șantajul „maeș
trilor", rămîne specula cu bilete 
și, nu în ultimul rînd, rămîne 
complicitatea, conștientă sau 
nu, a celor despre care am vor
bit. Desigur, este departe de 
noi de a subestima vinovăția ti
nerilor care cad în plasa a- 
cestor „vicii" ; nu-i mai puțin 
adevărat insă că toleranța celor 
din jur, între care si oamenii 
răspunzători în chip oficial de 
salubritatea morală a mediului 
nostru agravează situația, îi 
creează condiții de a se menți
ne și chiar răspîndi. în legă
tură cu aceste lucruri nu cre
dem că este cineva scutit de 
răspundere, de grijă față de 
riscurile indiferenței. Dumnea 
voastră, cititori ai ziarului, ti
neri si tinere, ce părere aveți ? 
Ce știți despre aceste lucruri 
și ce credeți că trebuie făcițt 
pentru stîrpirea obiceiurilor 
imorale, a complicității sub 
forma toleranței ? Sint oare vi- 
novați doar t'nerii care cad în 
plasa tentației sau vina lor, 
fără a le micșora prin aceasta 
răspunderea fată de făptele lor, 
trebuie distribuită, înțeleasă în 
tot complexul care o generea
ză? Iată întrebări pe care vi 
le adresăm, ehemîndu-vă, să 
contribuiți. prin păreri dar ’si 
printr-o atenție mai mare, prin 
acțiuni și atitudini mai efi
ciente.

lua.de
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Creșterea economică 
și condiția umană

»*

VIITORUL PROFESIILOR, PROFESIILE VIITORULUI
In numeroase studii de filo- 

sofie eare apar in occident, se 
ințîlnește frecvent ideea că pro
gresul tehnologiei determină 
crearea unor produse tot mai 
perfecționate și a unor oameni 
tot mai deteriorați. Societatea 
noastră — întreabă un elev —• 
în efortul său de a egala din 
punct de vedere economic țări
le dezvoltate, nu este oare pîn- 
dită, în viitor, de un asemenea 
pericol ?

A răspunde la o astfel de în
trebare înseamnă a ne referi la 
realitățile care privesc dezvolta
rea economico-socială a Româ
niei în viitorii ani și in perspec
tivă. Programul partidului iși 
propune ca în viitorii 10—15 ani 
să lichidăm cu desăvîrșire rămi- 
nerea în urmă pe care am moș
tenit-o, să devenim o țară so
cialistă puternic dezvoltată. 
Dacă în acest efort s-ar expri
ma o afirmare exclusivistă pen
tru creșterea economică, fără 
îndoială că o atare realitate s-ar 
răsfrînge dăunător asupra con
diției umane. Iată de ce parti
dul acționează cu hotărire pen
tru o valorificare superioară a 
tuturor resurselor oferite de 
epoca in care trăim și societa
tea pe care o făurim. în rapor
tul prezentat la Conferința Na
țională, poziția exprimată în a- 
cest sens de secretarul general 
al partidului este extrem de 
clară. „Numai în măsura in care 
vom asigura unitatea deplină a 
conducerii tuturor sectoarelor de 
activitate, pe baza unei concep
ții științifice, revoluționare 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vom putea solu
ționa cu succes marile proble
me pe care le ridică dezvolta
rea societății socialiste. Pe a- 
ceastă cale vom asigura partici
parea conștientă, tot mai activă, 
a întregului popor la făurirea 
pronriei sale istorii, la înflorirea 
patriei noastre socialiste".

Multă vreme in doctrina eco
nomică s-a pus semnul egalită
ții intre dezvoltare și creștere 
economică. Din această relație 
s-a conturat concepția potrivit 
căreia creșterea rapidă a econo
miei garantează rezolvarea au
tomată a problemelor sociale și 
umane. Partidul Comunist Ro
mân consideră dăunătoare ase
menea concepții automatiste, 
care pot să determine o relativă 
pasivitate pe multiple planuri 
ale vieții sociale. Aducindu-și. 
îndeosebi după Congresul al 
IX-lea. importante contribuții Ia 
îmbogățirea patrimoniului gir.di- 
rii marxist-leniniste cu concep

te și aprecieri noi referitoare la 
etapele de dezvoltare a societă
ții, la modalitățile prospective 
privind evoluția vieții sociale 
etc., partiduP nostru are meritul 
de a ti făcut și in acest domer. j 
clarificări importante. In con
cepția sa depășirea intr-un timp 
scurt a stadiului de țară in curs 
de dezvoltare necesită măsuri 
nu doar in planul creșterii eco
nomice, ci privind ansamblul 
condițiilor de viață ale societă
ții noastre. Această concepție se 
reflectă elocvent in programul 
elaborat de Conferința Națio
nală.

Firește, creșterea economică 
va deține în continuare un roi

ceielalte domen— ale socsetăt— 
Proanoaeăe coc tur* an censul 
decs* oi tam zxtoore a JenotDeae— 
lor eș “ ■’spe* 13 eondstu care să 
corespunda nt ma. tue cerit— 
țe.or «oc-a>. prcfisannd dma-

DIAUJG

socecăți. Se creează asri< 
d.țn pentru dertoriarva 
ri mat ia care deoocra

personal;d- . 5-căeu. eeîFWar 
afrmtar.i aw vi'tTrrw> a

rea prodvseiar naort sale.
ADRIAN VASIUESCl

L Nefiind linear (și aici mă gindesc iarăși in
tr-o oarecare opoziție cu unele opinii consa
cratei acest proces trebuie să reprezinte îna
inte de toate un proces de culturalizare generală, 
de pregătire a „terenului psihologic", ca să 
z-cem așa. pentru formarea unei „conștiințe 
tehnice". Pentru noi, europenii, este mat greu 
uneori, dată fiind treapta diferită de dezvoltare

comparație cu restul țărilor care se află într-un 
proces destul de lent de modernizare a struc
turilor economice. In acest context, poate una 
din sarcinile cele mai stringente ale științei și 
slujitorilor ei ar fi găsirea unor căi și metode 
de sprijinire a dezvoltării, acolo unde lipsa ei

.. PERSONMITĂJI DE PRETUTINDENI
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MSFUND ..SCÎNTEII TINERETULUI"
1. Se vorbește despre opartția in viitor a 

wmi ol petru tea sector, cei ol .cercetării țbin- 
trfice in corpore*. Cere este opinio dum- 
ivesrroostrâ ia legătură cu această problemă ?

2- PencoM .poluare* este binecunoscut. 
Creeeti că ve deveni .ecologia* o situație 
compresă care să ducă le nai profesii cu un 
.xo-acter de masă* I

Interlocutor: ILIA KORDI 
ee*cetHor le I-utUwtiU tehnologic dm

Stockholm
1 Tntr-aoevir. se pare că abundența pe care 

? natertin industriei de mare serie e plătită 
deoc_ de scump ia unele zone ale lumii. Știm 

.ru că poluarea semnifică alterarea deogo- 
—mă a ®sd.ufiii uman p natural. Efectele sint

atit de diferite incit cred că aproape fiecare 
profesie din cele peste 10 000 cîte există ar tre
bui să creeze o Contra-profesie cu caracter dez
intoxicam, antidotic. Prin aceasta s-ar asigura 
și caracterul „de masă" de care se vorbește. 
Desigur, glumesc — dar ca in orice glumă este 
un adevăr și în cele spuse înainte. Profesia de 
ecolog subzistă acolo unde și măsurile luate sau 
preconizate de factorii politici sint mai drastice, 
în rest, ea cuprinde doar mișcări de masă, ale 
unor organizații care nu pot din păcate să la și 
decizii de combatere a poluării. în ceea Ce pri
vește conținutul profesiei ae ecolog, ea repre
zintă. cel puțin după cunoștințele mele, doar 
lr'uri noi ale unor profesii consacrate deci cu 
un caracter tangențial, de obicei structurate pe 
ramuri de activități industriale cum sint chimia, 
siderurgia, construcțiile etc.

încercind să concretizez, in construcții rutiere 
problema cea mai importantă pentru zonele 
urbane și periferice .apropiate este de resiste- 
matizare a rețelelor de comunicații devenite 
r.e funcționale in urma raportului nesatisfăcător 
lr.tre volumul autovehiculelor și posibilitățile de 
asigurare a unui flux continuu optim. Dacă la 
acestea adăugăm și eforturile unei securități 
sporite a circulației, a dezvoltării mijloacelor 
rapide cu surse de combustibili îmbunătățit, 
cred că in acest domeniu, pentru care am optat 
să imi desfășor activitatea, „plaga poluării" ar 
putea fi învinsă definitiv.

Anchetă realizată de 
LIVIU TURCU

hotăritor in dezvoltarea societă
ții și în acest sens la Conferința 
Națională s-au precor..zat mă
suri fundamentale privind pro
movarea progresului științific si 
tehnic, modernizarea structuri
lor economice și ridicarea po
tențialului industrial, expansiu
nea celor mai eficiente ramuri 
ale industriei, precum și efor
turi mari pentru creșterea veni
tului național al cărui ritm va 
depăși considerabil creșterea 
produsului social. Totodată s-a 
hotărit elaborarea unor măsuri 
energice care să curme risipirea 
resurselor naționale in consu
muri inutile șî investiții nepro
ductive. Dar creșterea economi
că nu este un scop in sire, ea 
rămine un m;jk>c de realizare la 
indemina omului. Prin aviatal 
economiei se creează eweăui 
optime afirmării tatarar tarte
lor sociale ale natinmi. se asi
gură o temelie anteruU trai
nică dezvoltării iatregii serie 
tătL Partidul ~x«s—- cnaceoe 
întregul proces de făurire z n»; 
orinduiri intr-o vtzmae tbalec- 
tică. doted:nd. :n a-eean tcsă- 
surâ. o înaltă preocupare pen
tru dezvoltarea democrz'zet so
cialiste. pentru tr'envf rărea 
participării mas lor la viata «o- 
cial-politică. pentru perfecțio- 
■narea legis’ației si întărirea le
galității. nentru garanta-^a >- s- 
pectării dreoturilor și libertăți
lor cetățenești.

Economia, sistem comnlex v 
dinamic, este considerată de 
partid parte a ansamblului sis
temului social : ca atare, pruc-

Înscăunarea a rxst-unu <*- 
socuafisoe te pamta 

re*ane*scă esce o norr 'luare 
•meute. firească. a acezoei rea- 

ri* sOuecnme ea ai£ rv. răoă- 
crr i3 vaca s «zyrvrti pc— 
sac-sJsz Issuhs amti de a 
3> " Ț — tMă aer a>. «Jsertr- 
â» «ar 'T 1 tasesc. ■ m» rariif 
«rurr._a paurecar a. m»ae-asr. 
a-.- mf x ten* rarmda rueni.- 
■w-y-r—y .Adm. ea iu1—furi

«xxueraae a s'îegti

proc .1 ia rapudâ ■ Rrzraă- ■ez de 
r." săsă sei ma. trăit de Avi ei 
tare e^zaaoene le Itenea r.nrriT 
peraa* * p» aceectă Pază ereț 
te rea ercacatipa * sxbstanpală 
a de tra al perpaâtiet.
■ac deuce, de vmiti aețdr- 
■v.i-i» Secă de afiereseâe pa- 
porium. !z acest finest parti-

centrul politicii externe Româ
niei. o politică clădită pe res
pectul suveranității și indepen
denței statelor, a egalității în 
drepturi, a neamestecului în 
treburile interne și ajutorul re
ciproc. Cooperarea internațională 
in condițiile actuale face cu atît 
mai imperioasă dezvoltarea de 
sme stătătoare a fiecărei țări, 
in conformitate cu nevoile ei in
terne. ca o cale eficientă de a-și

A FI PATRIOT

f-r auarca sa sar patria este 
ansraed s. taâepemăescă.

jaarea poparialtsu ? C R. ea for
ță pafisac* Lvntv'if r. 3 a- 
aedză te jar de crane te pol - 
tiea pe care • pccnszvează. 
Pruacupăcruie pessrs ar^nrarea

-nrf i pș jar este arguaoeccul 
rărim (cncimmt'u-u. patrio-

îsce. pearira rxtzarea patrie-, pe 
aoe ~~ —~ de crvuiza’ie ș: prt>~ 

part rzarva este o ocliga- 
ne aarhA șt pclittei a fiecărui 
eecăteae. an act obligatoriu ți 
b- cea ra curată esență patrio- 
•^4-

A ir.’riege că supremul țel al 
vjet.. îi conferă împlinirea răs- 
prurtderk pe care fiecare o are 
fată de destinele patriei lui. a 
acmoea ta acest sens. înseamnă 
«..---tic patriotism. ..Fiind eo- 
maaețai ramăai — sublinia tova- 
râșm Niealae Ceaușescu — noi

general ai partidului se află 
eansfmut cel mai înalt ș: con- 
v.rgătoc patriotism. Ea este o 
reflectare, m condițiila specifice 
aie patriei noastre, a tezei leni
niste după care ..Proletariatul 
aa poate fi indiferent și nepă
sător față de condițiile politice, 
sociale și culturale in care se 
desfășoară lupta lui. și prin ur
mare nu-i pot fi indiferente nici 
destinele țării Iui".

Lumea contemporană, prin 
standardul economic, tehnic și 
cultural atins, este o lume a in
terdependențelor, in care coope
rarea intre țări și popoare este 
o necesitate. Ea se găsește in

spori contribuția participării ac
tive la viața internațională. Prin 
aceasta trebuie să înțelegem 
Încă o dată actualitatea patrio
tismului. a faptului că grija 
pentru propria țară, pentru 
prosperitatea ei exclude sub 
orice formă impunerea prin for
ță a falsei superiorități a unui 
popor asupra altuia și nu im
plică în nici un fel nerecunoaș- 
terea drepturilor altor țări și 
popoare față de destinele lor.

Creșterea prestigiului propriei 
țări socialiste, dezvoltarea ei 
impetuoasă, înseamnă implicit o 
contribuție reală, concretă și 
esențială la întărirea prestigiu

lui socialismului pe arena mon
dială, la creșterea puterii de 
înriurire asupra evoluției lu
mii contemporane.

Etapa actuală pune cu extre
mă acuitate problema afirmării 
patriotice a omului. Atrăgind a- 
tenția asupra acestui fapt obiec
tiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea că „în fața unei națiuni 
apar momente unice hotărîtoare 
pentru destinul și viitorul său... 
Se poate spune că astăzi trăim 
momente de care depinde locul 
pe care îl va avea România so
cialistă in marea familie a țări
lor socialiste, a tuturor națiuni
lor lumii". Exigențelor acestui 
moment unic nu li se poate răs
punde decit printr-o desăvîrșită 
unitate de acțiune patriotică a 
întregului popor. în acest efort 
tineretului, pivot al viitorului 
țării, ii revine un rol esențial. 
Pentru tînăr, era socialistă este 
dovada că patriotismul nu poa
te fi redus la contemplarea fru
museților naturale ale țării, ci 
comportă acțiune, îmnlrnirea 
datoriei de a pune umărul la 
creșterea prosperității poporului 
său. Viitorul țării depinde și de 
el, de măsura în care patriotis
mul va atesta faptele sale de 
fiecare zi, în muncă și viață. 
Pentru România de astăzi, pen
tru tineretul ei, viitorul este el 
însuși o chestiune de patriotism.

TRAIAN GÎNJU
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NOI REPERE CÎȘTIGATE
PE TERENUL COMPETITIVITĂȚII

PERFORMANȚE PE
DRUMUL DE FIER

Am călătorit nu de mult, pe 
Valea Prahovei, cu un tren re
morcat de prima locomotivă 
electrică fabricată la „Electro- 
putere“ Craiova. întîmplarea a 
făcut ca la numai două zile, să 
o văd și pe cea cu numărul de 
fabricație 146. între ele o ase
mănare perfectă. Și, totuși... 
Cea de pe urmă este capabilă 
să dezvolte o viteză de circula
ție de pînă la 200 km pe oră. 
Care este semnificația acestei 
sporiri a vitezei ? Preocuparea 
permanentă a colectivului de 
tehnicieni de la Grupul de uzi
ne pentru aparataj și mașini 
electrice din Craiova de a nu 
merge pe drumuri bătute, de a 
îmbunătăți continuu caracteris
ticile licenței cumpărate în urmă 
cu cițiva ani. Privind locomoti
va in interior, acolo unde caii- 
putere devin din ce în ce mai 
iuți, ai cu adevărat sentimentul 
vizionării unui laborator de 
creație tehnică. Și această com
parație nu e deloc gratuită. 
Dacă cineva ai' avea curiozita
tea să măsoare lungimea loco
motivei, să zicem, cu pasul, ar 
număra pînă aproape de cifra 
30. Corelind lungimea cu faptul 

că agregatele se montează cu o 
tolerantă ce reprezintă a două- 
zecea parte din milimetru, ar 
avea imaginea exactă a fineții 
și a preciziei cu care se lucrea
ză la cunoscuta uzină craio- 
veană.

Anii Republicii reprezintă 
pentru industria constructoare 
de material rulant, anii unei 
spectaculoase geneze industria
le. Locomotivele cu aburi, ace
le imense „fabrici de fum“ au 
început să devină tot mai rare 
pe magistralele feroviare ale 
țării. în 1960 s-a construit pri
ma locomotivă Diesel-electrică 
de 2100 C.P. Astăzi s-a ajuns la 
tipuri special adaptate pentru 
export. Bătălia cu tropicalizarea 
a fost ciștigată de specialiștii 
români, după ani de căutări. 
Tot în funcție de climă și uti
lizare se execută și variantele 
de locomotive Diesel-hidraulice 
fabricate la Grupul de uzine 
„23 August" din București. Ti
purile de locomotive românești 
pot fi întilnite astăzi pe magis
tralele de oțel ale Poloniei. 
Tunisiei. Greciei. R. P. Chineze, 
Egiptului. Nigeriei și Elveției.

în și mai multe țări călăto

resc însemnele uzinelor con
structoare de vagoane de trans
portat mărfuri și călători. Va
goanele pentru călători sint a- 
preciate datorită confortului si 
parametrilor tehnici de exploa
tare. Vagoanele de marfă și 
cisternele, vagoanele de trans
portat containere și cele de 
mină sint tot atîtea produse în
scrise în cataloagele de import 
ale multor state. Dar poate că 
nimic nu redă mai^ sintetic a- 
precierea produselor destinate 
transportului feroviar ca aceste 
cuvinte' spuse la adresa con
structorilor români de locomoti
ve Diesel-electrice de către 
Widar Hogstrom, reprezentant 
al firmei suedeze A.S.E.A. de 
la care ș-a cumpărat în urmă 
cu cițiva ani licența acestor lo
comotive ; „Am putea spune că 
sîntem părinții L.D.E. Ne bucu
răm cînd vedem pe ce miini a 
ajuns fabricarea lor. Azi, cînd 
locomotiva a fost asimilată, cînd 
i s-au adus o serie de îmbună
tățiri, ne grăbim să aducem e- 
logii specialiștilor români".

r

I« La Institutul de cerce
tări și proiectări pentru in
dustria minieră de metale 

I neferoase din Baia Mare, a 
fost pusă la punct o tehno
logie originală pentru pro- 

I ducerea bioxidului de man- 
gan electrolitic din mine
reuri indigene. • S-a des- 

Ichis la Geneva, prima sesiu
ne a Comitetului consilieri
lor principali pentru știință 
și tehnologie al comisiei eco- 

Inomice a O.N.U. pentru Eu
ropa. • La Uzina de țevi 
din Roman, a început elabo- 

Irarea oțelului microaliat cu 
bor, eliminindu-se in acest 
fel importul. • „Tropoelas. 
tin" este numele substanței 

I obținută de un profesor a- 
meriean și destinată preve
nirii îmbătrînirii arterelor.

In S-a desfășurat la Hune
doara un simpozion științi
fic național cu tenia : „Me- 

Itode de analize si combatere 
a poluării atmosferei". • S-a 
anunțat crearea de către Or
ganizația Mondială a Sănă- 

Ităiii a unui sistem de in
formație automată prin te
lex. pentru a accelera trans- I misia datelor epidemiologi- 
ce. • La București s-a des
fășurat simpozionul privind I tehnici și tehnologii noi în 
domeniul produselor agro-

Prin complexitatea producției 
șt a produselor realizate, Uzi
nele .’23 August" din Capitală 
tmpun cercetării și proiectării 
. .-.tervenție promptă și activă 

ta rezolvarea problemelor strin
gente pe care le ridică perma- 
r modernizarea utilajelor și 
mis;-.:ior pe care le fabrică.
Aces: lucru este cu atit mai 
necesar cu cit in ultimii ani
produsele bucureștene au pâ-

pe o serie de piețe exter
ne unde confruntarea cu fir
mele străine de renume 
mondial nu se poate solda în 
favoarea noastră decit în condi- 
ții de înaltă tehnicitate. Or, 
:n:r-o asemenea întrecere de 
proporții și uzura morală a mâ
inilor devine mai rapidă. în 

alimentare prezentate de I 
specialiștii firmei poloneze 
Polimex-Cekop. • Calcula- • 
torul electronic a pătruns și I 
in... stupină puțind efectua I 
observații asupra activității 
a 100 000 de albine. • In U- I 
ni unea Sovietică s-a propus | 
un sistem original de iticăl- 
zire a străzilor din orașele I 
nordice cu ajutorul Soarelui. I
• Specialiștii francezi au 1 
prezentat două noi prototi- . 
puri destinate transportului I 
feroviar : turbotrenul si ae- I 
rotrenul. • S-au definitivat 
proiectele instalației romă- 1 
nești de tăiere a metalelor | 
cu ajutorul plasmei termice.
• Doi botaniști americani au ■ 
reușit să izoleze primul vac- I 
ein împotriva ciupercilor pa- • 
razite ale plantelor. • Cea 
de-a IV-a sesiune științifică I 
a Academiei de Științe Me- | 
dicale a fost consacrată de
butului în bolile cronice. • I 
Oamenii de știință sovietici I 
au pus la punct o tehnolo- 1 
gie care permite fabricarea . 
de rulmenți în care să nu I 
existe aproape deloc feno- I 
menul de freeare. • La Fa
brica de cărămizi „1 Mai" — I 
Bucov, a fost creată o insta- | 
lație și un dispozitiv de 
temperat și climatizat aerul ■ 
din zona de lueru a cuptoa- I 
relor Hoffmann.

consecință, cercetarea ■ uzinală 
și proiectarea- au ținut cont de 
toate cerințele tehnice ale com
petitivității contribuind direct și 
rapid la mărirea indicilor teh
nici ai produselor. Așa se face 
că in monțentul de față la „23 
August" se fabrică cel mai mare 
și cel mal modern compresor 
din Europa. Cu alte cuvinte, 
avem de-a face cu o premieră 
continentală de prestigiu. Dar 
compresorul nu este singurul 
rod al gindirii tehnice autoh
tone din acest domeniu. Dato
rită solicitărilor impuse de 
industria chimică și petrolieră 
s-a proiectat și realizat, după 
cum ne declară inginerul Du
mitru Tiron, directorul centru
lui de proiectări al grupului de 
uzine, familia de compresoare 
de mare putere. De exemplu, 
pentru Combinatul de îngrășă
minte azotoase Slobozia s-a rea
lizat un compresor cu 8 cilindri 
orizontali care a trecut cu brio 
probele tehnologice urmînd să 
intre în funcțiune încă în acest 
an.

Pe aceeași linie de competiti
vitate cu firmele și licențele

înnobilarea stufului
Stuful — această bogăție a 

Deltei noastre — se află la ora 
actuală în atenția specialiștilor. 
Valorificarea lui, diversificarea 
gamei de produse obținute din 
fiecare tonă de stuf ca și fabri
carea de produse care să înlocu
iască importul — iată preocupă
rile cercetătorilor de la Combi
natul de celuloză și hîrtie din 
Brăila. Experimentările efectuate 
în colaborare cu Institutul de 
cercetări și proiectări pentru ce
luloză și hîrtie au în vedere pro
ducerea celulozei praf utilizată 
atît la fabricarea învelișului de 
la electrozii de sudură cît și la 
filtrarea apelor. Dacă acum acest 
produs se importă, peste puțin 
timp, după cum ne asigură spe
cialiștii brăileni, îl vom produce 
în țară pe baza procedeului pus 
la punct în aceste zile. Mai tre
buie reținut în acest caz și un 

străine de prestigiu se situează 
și alte realizări de la „23 Au
gust". Un exemplu ? Noul grup 
de antrenare finală care intră 
în componența morilor de ci
ment și care pînă nu demult se- 
fabrica după licență. în urma 
cercetărilor întreprinse și a re- 
proiectării s-a obțihut un pro
dus nou, de înaltă tehnicitate și 
fiabilitate pentru morile de c - 
ment cu putere instalată de 
pînă la 1 600 kW. După experi
mentările făcute se apreciază 
că utilajul actual va avea o 
durată minimă de funcțio
nare de circa 3 ori mai 
mare decit a celui execu
tat după licență. Noi re
corduri se vor stabili și cu mo
torul cu care au fost echipate 
primele 5 locomotive de 7 000 
C.P. Noua lui cameră de ardere 
a condus la obținerea unor re
zultate superioare motoarelor 
fabricate după licență, ceea ce 
dovedește, cu prisosință că la 
ora actuală gîndirea tehnică 
românească se ridică și în acest 
domeniu la nivelul celor mai 
de seamă realizări existente pe 
plan mondial.

alt aspect — cel al însemnatelor 
economii de valută care se vor 
obține pe această cale avînd în 
vedere că celuloza în cauză este 
de trei ori mai scumpă decit ce
lelalte celuloze. Alte preocupări ?

LABORATOR
Ni le prezintă ing. Ion Jinga, șe
ful serviciului tehnic.

— Studiile pe care le efectuăm 
vizează punerea la punct a două 
tipuri speciale de carton duplex 
utilizate la realizarea tocurilor de 
la cutiile de chibrituri și la fa
bricarea bețelor de chibrituri. Ce
le trei loturi prelucrate pînă 
acum au dat rezultatele aștep
tate. Grosimea și gramajul, umi
ditatea și peaneitatea obținute

Și încă ceva. „23 August" do
vedește. prin tot ceea ce face 
că dispune de rezerve mari în 
procesul de creație tehnică la 
nivel uzinal. Pentru a se atinge 
un record de funcționare a unor 
motoare, cercetarea de aici a 
început să studieze fiecare piesă 
a motorului. Aceasta, pentru că 
noua cameră de ardere impune 
cu necesitate creșterea rezisten
ței tuturor pieselor componente. 
S-au și obținut rezultate spec
taculoase în ceea ce privește 
pistonul, bolțurile și axele cu 
came.

Specialiștii uzinei au ieșit vic
torioși și în problema ghidaje
lor de la mașinile unelte, in 
special a batiului care cu toate 
că se realiza din fontă specială 
avea o durabilitate mică. în 
prezent el este placat cu un 
material rezistent la uzură, fapt 
care aduce economii anuale în 
valoare de peste două milioane 
lei. în plus, pentru construcția 
batiului ie poate folosi un ma
terial mult mai ieftin.

înscriu cartonul realizat de noi 
printre cele mai bune de acest 
tip din lume.

La cele spuse de interlocutorul 
nostru ar mai trebui adăugat și 
faptul că introducerea la fabri
carea chibriturilor la C. E. I. L. 
Pipera — București a noului 
carton reduce simțitor consu
mul de material lemnos. De alt
fel, cercetările efectuate în labo
ratoarele combinatului au permis 
ca în ultimul timp, aici, să se 
realizeze produse care s-au dove
dit a fi chiar superioare celor 
din import. Colectivul de specia
liști și-a propus pentru anul vii
tor rezolvarea unor teme de mare 
actualitate pentru economia ță
rii, teme care vor determina în 
final valorificarea superioară a 
fiecărui gram de stuf.

Rubrică realizată de 
ION VĂDUVĂ POENARUI
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI
D.N., elevă, liceul din 

Vișina, Dîmbovița :

Cum stăpîniți 
„mașina timpului"?

,Jmi place să compun 
poezii și cu toate acestea 
am note mici la ' ' 
română. V-aș ruga să 
sfătuiți dacă îmi mai 
continua activitatea 
poetă sau nu".

Ar fi păcat să nu-ți 
continui activitatea 
poetă numai pentru faptul 
că te pregătești slab la 
limba română. Cunosc 
destui care s-au dedicat 
nobilei arte a poeziei toc-

limba 
mă 
pot 
de

mai 
de

mai pentru a suporta mai 
ușor lipsa unor cunoștințe 
în acest domeniu. Evident 
însă că numai lipsa de cu
noștințe nu atrage de la 
sine și notorietatea. Vreau 
să spun că, pentru a ajun
ge cît mai repede o poetă 
celebră, notele mici la 
limba română pot fi un 
stimulent, dar, din păcate, 
ele nu reprezintă chiar o 
garanție. Cu riscul de a 
mai amina nițel clipa cînd 
poezia te va consacra, 
deocamdată pune-te pe în
vățat

Dă-mi voie să-ti iubesc 
și eu povestea, deși nu e 
a mea. Și cum simt că 
prin „banală" ai înțeles 
„obișnuită", foarte mulți

se vor recunoaște în po
vestea ta și, ca și mine, 
emoționați, îți vor fi recu
noscători că ai făcut-o cu
noscută.

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

HAROUN TAZIEFF
Renumitul geo

log și vulcanolog 
s-a născut în anul 
1914

Cu începere din 
anul 1948 se consa
cră studiului vul
canilor, fiind unul 
din inițiatorii Cen
trului național de 
vulcanologie din 
Belgia și al Insti
tutului internațio
nal de cercetări 
vulcanologice cu 
sediul în Catania.

Om de știință, ej 
obține o seamă de 
rezultate deosebite 
în studiul mecanis
mului manifestări
lor vulcanice, vul-

cano-seismice, în 
analiza cromato- 
grafică a constitu- 
anților fazei ga
zoase eruptive.

Omul de știință 
este dublat de un 
renumit publicist. 
Multe din lucrările 
sale au făcut 
înconjurul lumii, 
printre care : „Cra
tere în flăcări", 
„Cind pămintul se 
cutremură", „Vul
cani și oameni", 
„Intîlnirea cu dia
volul" etc.

Este șef de cate
dră, conferențiar 
al Universității din 
Bruxelles.

„Dragă tovarășe curier, 
cu cîțiva ani în urmă am suferit o mare decepție sufle
tească de pe urma căreia mi-am revenit cu greu. M-am 
retras în mine, dar sînt departe de a fi devenit mizan
trop. Stări depresive mai încerc însă ți acum, o cumplită 
timiditate mă ține la distanță de eventuali prieteni, de 
o eventuală prietenă.

Mai sînt cîteva zile ți va sosi Anul Nou. Mă apucă 
groaza cînd mă gîndesc că ți anul acesta voi petrece — 
dacă se poate numi petrecere — revelionul singur. Am 
o calificare frumoasă, am terminat liceul, mă pasionează 
literatura și mt-am făcut o bibliotecă bogată. Dar, așa 
cum spuneam, sînt singur — șt in singurătate mă bucur 
prea puțin de toate acestea. M-ați ajuta dacă mi-ați 
publica numele și adresa, rugind tinerii cititori să co
respondeze cu mine pe teme de prietenie, de literatură, 
de muzică, de sport. Cu sincere mulțumiri, PALADE 
MIRCEA, str. Bucegi, bl. 2, ap. 4, Anina, Caraș-Severin".

MARGARETA ȘERBAN 
și FANE DUMITRU, 
Zîmbrești, Dîmbovița.

Pe scurt, la cele patru 
întrebări : 1) Perseverați și 
bombardați-i cu noi scri
sori pe redactorii emisiu
nii „Zece melodii prefera
te". Eventual, cîntați-le la 
telefon „Inimă nu fii de 
piatră". 2) A fost o glumă. 
Dacă n-ați înțeles-o, fa
ceți ca toată lumea care 
nu înțelege o glumă : 
spuneți că e proastă. 3) Ion 
Băieșu și cu mine sîntem

născuți în același an, dar 
ne-am luat cu treburile și 
am uitat în care. 4) Nu vă 
pot servo ; nu știu unde 
domiciliază cei doi cîntă- 
reți de muzică ușoară, însă 
dacă sînteți convinși că „îi 
cunoaște toată lumea", 
scrieți-le pe o adresă oare
care, luată la întîmplare 
din cartea de telefon, și 
dormiți fără grijă că o să 
le parvină rindurile voas
tre. în caz că nu, așteptați 
să devină și mai cunoscuți.

pot ierta. Desigur, nu un 
singur om va încerca să-ți 
dea un sfat, pentru că nu 
un singur om va fi sincer 
afectat de situația ta, cît 
și, în genere, de orice si
tuație care pune chestiu
nea destrămării unei căsă
torii. Nu respinge aceste

sfaturi, ele te pot ajuta 
să-ți clarifici unele gîndurh 
dar primește-le sub rezer
va că hotărîrea pe care o 
vei lua în această proble
mă atît de intimă nu poa
te fi decît a ta, rod al 
frămîntărilor tale, al matu
rității tale.

NIMIC NU SE CREEAZĂ
EARA CAZNA, 

CHIN §1 GREUIĂJL

Rugămintea către citi
tori ai transmis-o singur. 
Lasă-mă s-o consider un 
prim pas pe care l-ai făcut 
pentru ieșirea din „cumpli
ta timiditate". Poți să te 
aprovizionezi încă de pe 
acum cu un stoc respec
tabil de plicuri și timbre 
pentru că, te asigur, vei 
avea cu cine să corespon
dezi. Și cred că n-ar fi 
rău să te gîndești din vre
me și la cravata pe care 
o vei purta de revelion. 
Nu mi-e teamă că vei avea 
motive să mă etichetezi 
drept profet mincinos și de 
aceea îți dau în scris, aici, 
că n-o să primești doar o 
invitație. Dacă vinul va fi 
bun și n-o să fii nevoit 
să stai a doua zi cu felii 
de cartofi la tâmple, 
scrie-mi chiar de 1 ia
nuarie ’73 cum te-ai dis-

P.O., studentă Construc
ții, București. Adevărul 
iese singur la suprafață, 
însă e mai înțelept să nu-1 
băgăm noi la fund.

IOANA POPA elevă a- 
nul III, liceul din Isaccea, 
Tulcea. Așa mm îmi 
scrii, ai trecut $i prin în-

de HAROUN TAZIEFF

Ancheta de față mă surprinde Intr-un mo
ment cind încerc să-mi orînduiesc principalele 
etape ale vieții într-o scriere ce se dorește a 
fi autobiografică. Nu îpsă una realizată In 
sensul strict obiectiv al genului — și anume a- 
cela de a nara cu lux de amănunte cum anume 
s-a petrecut escaladarea lui Capelinhos ori Ki
limanjaro — ci, mai de grabă, o relatare su
biectivă, o escaladare în conștiința și pasiunea 
de o viață a vulcanologului, ceea ce mi se pare 
a fi mai eficient și, la urma urmei, mai inte
resant pentru oamenii tineri.

Vreau să vă asigur însă că nu este vorba 
de un bilanț, de o încheiere de socoteli cu 
viața, ci, mai degrabă, de un îndemn la ac
țiune adresat atît celor tineri, cit mai cu seamă 
mie. Am străbătut întinderi evaluate la zeci 
de mii de kilometri, între un vulcan și altul, 
am trăit condițiile de iad, de fum și pucioasă 
ale adîncurilor, am ajuns la unele concluzii cu 
rezultate științifice, însă, socotesc că mi-au ră
mas imens de multe lucruri de făcut.

Abordez subiectul acestei interesante anchete 
amintind de această clipă de cumpănă a exis
tenței mele, întrucît văd o strînsă legătură în
tre modalitatea aleasă de mine pentru a rea
liza amintitele mele note autobiografice și o- 
pinia mea fundamentală în ceea ce privește 
timpul omului.

Voi afirma că, după părerea mea,, fiecare 
om dă o anume dimensiune timpului său. De 
fiecare depinde ca numărătoarea orelor de 
viață să nu se facă după cronologia pur obiec
tivă a anilor, ci după evenimentele care i-au 
animat ori îmbogățit viața la o anume dată 
calendaristică, de care se simte legat. Evi
dent, pentru a-ți putea măsura viața, timpul, 
în ultima instanță prin evenimente, trebuie ca 
acestea să existe in mod real, să te implice, 
să te ateste prin ceva, să aibă valoare atît pen
tru tine, cît și pentru ceilalți.

în viața mea m-am hazardat, deseori, într-o 
seamă de acțiuni care, uneori, au fost califi
cate drept „acte necugetate". Evident este vor
ba de aprecierea făcută de oameni mai temă
tori pentru ei și mai puțin încrezători în pute
rile omului de știință, care, de cînd există lu
mea, nu poate atinge un pisc fără să-și asume 
riscul. Este vorba nu numai de o anumită in
terpretare ci și de conținutul intrinsec pe 
care-1 acorzi actelor umane

Voi încerca să vă explic această idee prin 
cîteva momente autobiografice, în care nu voi 
insista atît pe „bravura" pe care aș fi mani
festat-o într-o anume clipă din viață, cît pe 
înțelegerea conținutului implicat în acea ac
țiune. După cum cred că cunoașteți, dragi prie
teni din România, abia în anul 1948 am înce
put să studiez vulcanologia sub aspectele sale 
cele mai concrete și curente, încercînd să des
cifrez cît de cît tainele nepătrunse ale stră
fundurilor terestre. Și, ca oricare început — 
și mai cu seamă la o atare vîrstă, peste 34 de 
ani — domeniul abordat mi-a apărut a ti deo 
sebit de greu. Ce anume m-a îndemrat atunci ? 
M-am hazardat pentru că riscul despre care 
am amintit am înțeles că este determinat nu 
atît de o ambiție personală, cît de cutezanța 
de a cunoaște și aprofunda fenomenul vulca
nic, plin de taine și neprevăzut, pe care prea 
puțini oameni l-a observat cu adevărat și doar 
foarte puțini s-au aplecat să-1 studieze în mod 
real.

O întreagă lume nedescoperită se afla în 
fața mea. Peste 600 de vulcani activi continen
tali invitau cu o atracție diabolică spre 
adîiicurile lor, mă chemau să înfrunt stihia 
dezlănțuită din beznele în flăcări ca să le des
cifrez „pulsul", să le aflu tainele, să încerc 
să le prevăd răbufnirile. După cum bine vă 
dațî seama, nu era vorba deci de o aventură 
solitară, ci de un act temerar in numele știin
ței, deoarece istoria Ten ei înscrie în biogra
fia sa mari cataclisme produse de vulcani și 
de cutremure, cărora le-au căzut victime orașe 
întregi, puzderie de sate, sute de mii și chiar 
milioane de oameni. Deci, impulsul înspre risc 
are o profundă acoperire de intenționalitate 
umană

Așadar, a-ți asuma riscul nu înseamnă a te 
aventura într-un act necugetat, lipsit de pre
gătire și mijloace care sini necesare, în do
rința de a avea succes în ceea ce ai întreprins, 
iar, pe de altă parte, dintr-un reflex natural 
de supraviețuire Această chestiune îndeamnă 
la reflecții ceva mai generale, avind, cred, o 
sferă de aplicabilitate — cel puțin așa mi se 
pare mie — fără de limite.

îmi amintesc de o expediție întreprinsă în

anul 1958, organizată de Institutul per.tm cer
cetări științifice din Africa Centrală (LRS.A.C.) 
și Centrul belgian de vulcanologie dnd mai 
mulți specialiști ne-am propus să terminim un 
studiu privind metodele de acces *1 cercetări 
în conul vulcanic. Pentru aceasta, aat avut de 
executat dificila operațiune de a ne «cobori la 
conul vulcanic african Niragongo, o eoborlre 
abruptă, mult îngreunată de pereți: verticali, 
ca și de fumegările sulfuroase permanente. I*- 
fundul vulcanului am traversat o platformă 
orizontală amplasată in jurul puțului central, 
pînă ce am Intllnit un Întins lac de lavă In 
stare de fuziune, un spectacol nemailntilnit. 
Nu voi intra în detaliile acelei expediții, insă 
țin să vă asigur că aceste cercetat: au fost pa
sionante și au necesitat o îndelungă și depli
nă pregătire. Pentru că, pînă la urmă, această 
investigație solicita stăpânirea deplină a teh
nicii alpinismului și a speologiei, combinarea 
cu medotele de studiu ale biologiei, chimiei ți 
ale geofizicii. Nepregătit nu poți succt ttzr.a 
măcar asupra unor probleme ce te Însuflețesc ■ 
cine provoacă curenții care brăzdează iacul de 
lavă ? care este oare gazul ce se aprinde d 
aleargă ca niște flăcărui colorate intr-un verde 
straniu ca de smarald, pe deasupra enormei 
arii de foc lichid ? care este adlmlulea lacului ? 
cum se face comunicația cu rezervorul aflat 
in străfundurile planetei ?

Zece ani au continuat studiile pînă ce s-a 
ajuns la obținerea unor concluzii științifice de 
o indiscutabilă însemnătate. In ceea ce mă 
privește, ascaladarea științifică din interiorul 
vulcanului Niragongo constituie efigia anului 
1958, iar timpul meu este înscris intre amin
titele date calendaristice și preocupări științi
fice personale.

Dacă nu înscriu fn aceste însemnări și mo
mentele grele de descurajare și ch:n chiar, 
prin care trece vulcanologul, nu o fac pentru 
a nu le da o tentă dramatică, ci pentr. a-1 face 
pe lector să înțeleagă că la urma urmei valo
ros este actul obiectiv in care te-ai implicat și 
care nu poate exista fără risc, caznă și greu
tăți. Dacă am avea mai puțină Inc-edere in 
ingeniozitatea și perseverența oamenilor, ușor 
am putea deznădăjdul că vom reuși vreodată 
să emitem cel mai neînsemnat pronostic In a- 
cest periculos domeniu de cercetare După cum 
am arătat și in cartea mea „Cind pămintul se 
cutremură", omul a creat atit de m: te lucruri 
admirabile, încît bilanțul existenței lui,. în 
ciuda războaielor și a domniei nedreptății, este 
minunat și pozitiv.

In acest context aș putea fi întrebat > oare 
strădaniile vulcanologilot, în timp, au dus la 
obținerea unor rezultate cit de cît palpabile ? 
Slnt convins că nici aparenta imposib:iitate de 
a presimți ziua și locul unui mare seism nu va 
putea rezista inteligenței omenești No tre
buie să uităm că încă din anul 1910 geofizi
cienii japonezi fac investigații minuțioasa în 
special cu ajutorul tiltmetriei, acest studiu al 
schimbărilor de înclinații ale solului, care se 
ridică sau coboară, se umflă sau se dezumflă 
după ritmuri și legi parțial cunoscute și care, 
într-o bună zi, vor putea fi chiar formulate. 
De pe acum sînt cunoscute. In urma unor stu
dii de jumătate de secol, o seamă de mișcări 
de legănare ale pămîntvlui care ar putea con
stitui un bun semnal de alarmă dacă ele ar 
putea fi detectate și interpretate la timp. De 
asemenea, se află In curs cercetări pentru a se 
vedea dacă alți parametri geofizici ne-ar pre
zenta în timpul perioadei care precede un 
mare seism, schimbări prevestitoare i compo
nent! ai magnetismului terestru, radioactivi
tate, intensități locale ale greutății tensiunii 
suportate de roci. Este, fără îndoială că reu
șita previziunii seismice o vom datora coope
rării a diverse metode și diverse discipline 
științifice printre care voi menționa statistica, 
meteorologia și chiar astronomia

în orice caz, studiul acestui fenomen formi
dabil rămlne pasionant și Îngăduie minții să 
sondeze părțile cele mai îndepărtate ale pla
netei și să ne pună în față cu realitatea atît 
de aspră că știm extrem de multe lucruri des
pre Lună și chiar Marte, dar chiar mai puține 
lucruri despre ceea ce se intîmplă la 10—15 
kilometri în adîncul pămîntului pe care trăim

Ca în ori și care domeniu al activității u- 
mane, efortul concentrat în timp, duce la acea 
stare de încredere în sine, creează dorința de a 
merge mai departe, de a răpune, în continuare, 
timpul „Mașrna timpului" nu-i marchează pe 
cei înfrinți, în schimb îi înscrie în răbojul său 
pe cei ce n-au clintit chiar și n simplă piatră 
în folnsul oamenilor.

„Stimate O.P.-L,
Mai întâi să mă recomand, 

din județul Olt și să zicem 
pescu (mă numesc altfel). Am pășit în viață, la termi
narea școlii, plină de optimism, plină de încredere. 
Totul mi se părea așa de frumos! Nu aveam prea multă 
experiență. Școala am făcut-o stînd la un internat. Cind 
„mi-am luat zborul", mi-a fost foarte 'greu să cred că 
viața uneori trebuie clădită și pe minciună. Este de 
necrezut, dar unii oameni din minciună își clădesc 
castele, palate, pot clădi chiar orașe întregi, metropole, 
dacă vreți. Zîmbiți, sînt. sigură, pentru că sînteți bărbat, 
iar oamenilor cărora minciuna le este indispensabilă, le

Sînt o tînără de 26 de ani, 
că mă numesc Felicia Po-

SILVIA COSTIN, Panciu, Vrancea :
„Vă rog mult s-o ajutați pe prietena 

Popa, care are 19 ani și care locuiește 
copii din localitate, st-, Gh. Doja, nr. 
mult să-și cunoască fratele despre care nu știe decît că 
are 22—23 de ani și’ locuiește în satul Gohor, județul 
Galați. Rămînînd orfani de ambii părinți — al căror 
nume era CHETRONEA — încă din anul 1955, cei doi 
frați au fost despărțiți, înfiați fiecare de către altă fami
lie, dar nenorocirea Lucreției a fost că și cei care au 
înfiat-o au decedat iar ea a fost dată la căminul de 
copii din Panciu, unde se află din anul 1968. Știe, i-a 
spus cineva, că fratele ei se află în satul Gohor, dar nu 
știe ce nume de familie are, și nu poate să-i scrie ca să 
se întîlnească. Vă rog din tot sufletul s-o ajutați pe 
prietena mea, publicînd aceste rînduri. Poate vor cădea 
sub ochii cuiva din Gohor 
tele".

Iată, scrisoarea se publi
că și îi doresc Lucreției 
să-și revadă fratele cît mai 
curind. Dar eu aș vrea, 
Silvia, să-ți mai spun ceva 
ție. Aș vrea să-ți mulțu-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV XPANCU-IAȘI

mea, Lucreția 
la căminul de 
7. Ea dorește

și Lucrejia își va regăsi fra-

mese pentru că mi-ai în
tărit convingerea că prie
tenia nu-i o floare rară la 
noi. că oamenii nu trăiesc 
doar pentru propria lor 
fericire, că nu-i frămîntă 
doar propriile lor necazuri. 
Și mai vreau să-ți mulțu
mesc 
s-o 
NA
care îmi scrie că „oamenii 
nu numai că mor singuri, 
dar și trăiesc singuri" 
n-aș fi găsit un 
mai convingător 
soarea pe care 
mis-o tu pentru 
pe Lucreția.

pentru că, dorind 
contrazic pe EL.E- 
M., din .Sighișoara,

i“ — 
argument 
decît scri- 
mi-ai tri- 
a o ajuta

>

trat ți dacă avea sau 
n-avea dreptate bunicul 
meu, afirmind că ciorba de 
potroace, consumată în 
zori, dă o remarcabilă pof
tă de viată !

este hrana lor sufletească, sînt băieții. Numai sinceră 
să nu fii cu ei I In rest, poți să le spui orice. Sincerita
tea dă naștere la suspiciuni. Parcă fiecare s-ar întreba : 
ce urmărești, ce ascunzi... că ești sinceră ? Să fii puțin 
naivă (sau să te prefaci naivă), să știi puțin să minți și 
nu le mai trebuie nimic. (Sînt convins că, citindu-mă, 
mulți băieți vor sări ca arși, dar...)".

ADAM și EVA, 
dăuți, Suceava.

Nu regretați că ați fost 
izgoniți din rai. E atîta 
treabă, aici, pe pămînt 1

N.S., Calafat, Dolj :

Ra

GE 1A GOGA, str. Mănăștur, nr. 10. 
vă că scrie mi mu-t ccei tineri cere att 
zu și nevoie de e-ator. Dsr oare 
soeree mtă oaa ferdt? Acest oa sat eu — ți iată 
povestea mea :

Cu trei am m «nad, dură ebsotciree școlii proferio- 
nele, am mirat să lucrez la lntreprmaerea de produse 
din ceramică fini pentru construcții din București, Din 
prima zi, aici am fost inconrurată de dragoste ji prie
tene, din prima zi am înțeles că aici oamenii pun tot 
svCetul in meseria lor, pun tot sufletul ca ți alții să-ți 
buușeucă meseria lor. M-am străduit să le fiu o bună 
elevă. Dimineața aproape că alergam la întreprindere 
ca tâ lucrez lingă acești oameni minunați, iar seara 
frecventam cursurile Liceului „Gh. Lazăr". Și anii au 
trecut ți iată-mă ți în fața unui mare examen al vieții. 
L-am promovat... căsătorindu-mă cu un tînăr din Cluj 
pe care la început nu voiam să-l urmez în orașul său, 
dar am făcut-o cind mi-a spus că și aici există o fabrică 
similară de ceramică, și aici există licee. Așa am ajuns 
ca astări *3 fiu soție. 
Cluj. Am mîndria să 
tori care au intrat 
Combinat de ceramică 
de pe Someș. Dar nu 
noi cei care muncim aici sîntem foarte tineri. Cei mai

*bst proaspăt absolvenți ai unor școli medii, profe- 
siossale eau ai cursurilor de ucenicie. Mă simt atît de 
fericită lucrind cu ei I Ne respectăm, ne ajutăm și cîte- 
odaU ne mai și certăm, dar nu între noi, ci cu aceia 
care usdrizsseac si ne spună că există pe lume și mese
ria mai frumoasă co a noastră 1 Am 23 de ani și am nu 
msasai o dafi înainte, ci și una prezentă, și calde amin
tiri.

•ti

Scrisoarea Feliciei Po
pescu — să-i spun și eu 
așa 
mai 
altă 
mit 
din 
pentru că sînt grăbit să 
aflu reacția băieților la 
cele de mai sus. Așadar, 
băieți, citind, ați sărit sau 
n-ati sărit ca arși ? Vă rog

— nu se oprește aici, 
continuă, abordînd și 
temă, dar eu îmi per
s-o amputez, nu atît 

lipsă de spațiu, cît

să-mi scrieți care este pă
rerea voastră. Doresc să-i 
transmit semnatarei scriso
rii, nu punctul meu de ve
dere, ci al vostru Și 
dacă, într-adevăr F.P. are 
dreptate și chiar vă place 
să fiți mințiți, considerați 
că eu, deși bărbat (și fost 
băiat) fac o excepție, drept 
care vă rog ca față de 
mine să fiți sinceri !

Dolj :

elevă și muncitoare ceramistă la 
mă număr printre primii munci- 
pe porțile noului și modernului 
fină pentru construcții din orașul 
numai Combinatul e tînăr, ci și

Povestea mea ci se pare banală, nu-i așa ? Ce să fac P 
Eu o iubesc— E a mea...".

Lucram șase in același bi
rou. Printre noi se afla și Plă- 
tică, băiat tînăr (încă nu îm
plinise treizeci de ani), dar 
foarte chel și prematur îm- 
bătrinit. adică palid și foarte 
ridat. El era tot timpul ne
mulțumit de noi, veșnic avea 
ceva să ne reproșeze. In plus, 
era yi suspicios, avea impre
sia că vorbim tot timpul des
pre el in șoaptă, că punem 
ceva la cale împotriva lui. 
Din cauza asta, Plătică s-a 
rurat să se răzbune. Scopul 
lui in viață nu mai era 
să lucreze, ci să asculte ce 
vorbim noi și să dea fuga la 
șef sau la adjunct ți să ne 
pîrască. Convingerea lui fer
mă era că noi punem tot 
timpul ceva la cale împotri
va instituției și a șefului, iar 
el nu avea nimic mai scump 
pe lume decît șeful. Sistemul 
lui de a pîrî era foarte abil, 
indiferent dacă lucra în scris 
sau oraL Am pus, de pildă, 
într-o zi mina pe o informare 
pe care o făcuse către șeful 
nostru.

„Tov. șef, subsemnatul Plă
tică Ciprian, salariat vechi la 
serviciul de aprovizionare, îmi 
fac datoria mea de om, sub
altern și cetățean foarte con
știent să vă aduc la cunoștin
ță, așa cum am mai făcut și 
în alte ocazii pe care le știți 
dvs., ce se petrece în servi
ciul nostru de aprovizionare 
și ce le trece prin minte și 
faptă indivizilor (căci altfel 
nu pot să le zic) care lucrea
ză în acest important sector. 
In loc să-și depună efortul 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, tov. Zisu D-tru, care 
știți bine ce gură spartă are. 
zice în ziua de doi a cincea 
că : vreau să văd și eu cum 
o lucra azi șeful nostru și 
cum o să conducă el ședința

ELEV, Seaca de Cîinp,
Jn școala noastră, din ordinul tov. director, în fie

care zi de 15 a unei luni, trebuie să venim toți tunși cu 
numărul zero. In caz că nu, cu mina sa, tov. director 
ne face brazde pe cap. Este vreun ordin al ministerului 
ca toți să arătăm ca niște gulii

Nu, nu există un aseme
nea ordin al ministerului. 
S-ar putea, apropo de as
pectul vostru asemănător 
cu cel al guliilor, să exis
te, în acest sens, o suges
tie a Centrului local pen
tru desfacerea legumelor. 
Dar, să mă tai și tot n-o 
să-ți pot răspunde ce le
gătură are desfacerea le

gumelor cu podoaba voas
tră capilară I

P.S. : băiat curajos, 
mi-ai indicat în scrisoare 
numele tău exact, vîrsta și 
clasa. Nu le-am publicat 
de teamă să nu ti se mul
țumească pentru sesizarea 
făcută, obligîndu-te să te 
depilezi ori să-ți smulgi 
părul din cap, fir cu 
cu penseta.

fir,

„Am 17 ani și, ca oricare
un băiat. Dar în timp ce-și satisfăcea stagiul militar, mi-a 
venit o idee : să-l încerc pe prietenul meu, să văd cît 
ține la mine. Așadar, i-am scris că vorbesc cu alt băiat. 
Pentru mine asta a fost o glumă, dar el a luat-o în 

serios și s-a supărat — si supărat e și acum. Degeaba 
am încercat să-i spun că am glumit, nu mă crede. Ce 
să fac ? Mie, el mi-e drag".

E cam tardiv să-ți spun 
acum că soluția e să faci 
glume mai bune. Gluma 
despre care mă informezi, 
precum ai constatat, n-a 
fost dintre cele mai reu
șite. Cel care trebuia să 
rida, tăvălindu-se pe jos 
de hazul tău, n-a gustat-o. 
Dar poate că și supărarea

fată, m-am împrietenit cu

lui e tot o glumă De data 
asta una pe care n-o guști 
tu. Dacă-i așa, pînă acu
ma sînteți chit. Nesperată 
egalitate pe tabela de 
marcaj — cum atît de just 
ar scrie un cronicar spor
tiv plin de simțul umoru
lui.

NICU IOANIȚESCU, 
Daia, Ilfov.

Dacă lucrurile au ajuns 
acolo unde au ajuns, 
ce-ai mai putea face ? S-o 
ierți pe cea cifre te-a în
șelat și te-a jignit — ori 
să n-o ierți și să te des
parți de ea. Nimeni nu te 
poate sfătui. Ești singurul 
în
re. îmi dau seama că nu-ți 
e

măsură să iei o hotărî-

ușor, dar, crede-mă,

ți-ar fi și mai greu 
accepți că altul, fie și 
om cu o incontestabilă 
periență de viată, poate 
gîndi în locul tău, poate 
trăi la aceeași temperatură 
întîmplările care te-au în
cercat și, mai ales, poate 
răspunde categoric : pro
cedează așa sau așa. Cum 
sînt acte care pot sau nu 
pot fi iertate, tot astfel sînt 
oameni care pot sau nu

să 
un 
ex-

DAN MARINCA, stu
dent, Brașov.

1) Nu indic niciodată 
sursa exactă a unui citat. 
E destul să spun că fraza 
nu-mi aparține, pentru ca 
imediat să fie atribuită u- 
nui om celebru ! 2' Să-mi 
recitesc cărțile ? Eu, care 
abia am găsit vreme să le 
scriu ? 3) Știu, se zice că 
devenim noi 
cînd nu mai 
alții. Părerea 
transformarea 
ceva mai tîrziu : atunci 
cînd alții încearcă să se
mene cu noi. 4) La 17 ani 
toți am scris poezii. Din 
fericire, însă, unii ne-am 
străduit să împlinim și 18 1

înșine abia 
semănăm cu 
mea este că 

se petrece

DIANA NEDELCU, la
borantă, Ploiești :

„...scriu literatură încă 
de la vîrsta de 14 ani, însă 
o fac fără să mă gîndesc 
ce se va întîmpla cu opera 
mea, dacă va rezista 
timpului, dincolo de exis
tența mea efemeră".

de analiză deoarece azi-noap- 
te s-a distrat ce nu s-a po
menit la un botez chiar la 
mine în bloc pînă diminea
ța, de n-a putut nimeni să se 
odihnească de chiotele lui", 
adică dînd de înțeles cum că 
dvs. vă pierdeți nopțile în 
chefuri, la care colegul lui, 
tov. Mielu, zice șt el că „la 
așa șef așa adjunct", în sen
sul că și tov. Pisică, adjunc
tul dvs., era la cheful respec
tiv, după care au trecut cu 
toții la forfecarea dvs., zicînd

la cale ceva grav și a che
mat paza, care pază a găsit 
în sacoșă un pepene. Plătică 
lipsea mult timp din birou, 
deoarece se afla în deplasare, 
adică se ducea prin alte bi
rouri, cu treburi fictive, ca să 
afle ce vorbesc oamenii des
pre șef și să-i raporteze a- 
cestuia tot, lăsîndu-și trebu
rile baltă. Cu toate astea, 
sus era apreciat. Uneori, Plă
tică se ducea chiar noaptea 
la șef acasă pentru a-i aduce 
la cunoștință cine știe ce de
taliu ciudat despre un oare
care salariat: Popescu s-a în- 
tîlnit aseară cu un văr care 
are un cumnat care lu
crează la minister, iar lonescu 
se căsătorește cu secretara

CENUȘIUL
PLĂTICĂ

că sînteți incapabil, că de 
două decenii și ceva vă chi- 
nuiți să vă terminați studiile 
și că vă bizuiți numai pe pile, 
care pile, ziceau ei...".

Bineînțeles că unii dintre 
colegii noștri, cunoscînd apu
căturile lui Plătică, îi făceau 
acestuia tot felul de farse 
Intr-o zi, de pildă, vorbeau 
numai în cifre și cuvinte pre
scurtate, ohligîndu-l să facă 
eforturi supraomenești pentru 
a nota tot ce auzea ; altă
dată un coleg a adus un o- 
biect rotund într-o sacoșă, iar 
Plătică a înțeles din discu
țiile misterioase purtate în 
jurul acestui obiect că se pune

unui director adjunct din cen
trală, ceea ce înseamnă că Io- 
nescu trebuie cîștigat imediat 
de partea conducerii, pentru 
că o secretară are și ea o a- 
numită influență asupra unui 
șef. Cu timpul, Plătică deve
nise eminența cenușie a șefu
lui nostru, care nu mai putea 
trăi fără să stea nas tn nas cu 
el ore întregi.

Alaltăieri, Plătică. și-e întoc
mit ultima lui notă informati
vă către șef. Ascultase ce vor
bisem între noi și scrisese to
tul în dublu exemplar (copia 
era pentru adjunctul șefului). 
Tocmai cînd se pregătea să 
iasă pe ușă și s-o zbughească

spre biroul șefului, cîțiva din
tre noi l-au prins și i-au smuls 
hirtiile din mină. Le-au citit 
apoi cu glas tare: „Subsem
natul Plătică Ciprian, am 
onoarea și graba să vă aduc 
la cunoștință că indivizii sala- 
riați din serviciul aproviziona
re pun la cale o gravă și 
nespusă mîrșăvie la adresa 
dvs. Ei s-au vorbit ca mîine, 
în timpul ședinței de analiză 
ce va avea loc în prezența 
delegatului de la centrală, să 
ia cuvîntul și să vă radă, adi
că să zică cele mai înfiorătoa
re calomnii la adresa dvs., 
cum că nu vă pricepeți la ni
mic, că moțăiți toată ziua în 
birou, că v-ați adus în insti
tuție diferite rude și prieteni, 
pomenind chiar numele meu, 
care știți bine cîte servicii 
v-am făcut cu cel mai mare 
dezinteres, în speranța că nici 
dvs. n-o să mă lăsați la caz 
de. Așa că vedeți ce măsuri 
luați de urgență pentru a-i 
neutraliza sau chiar trimite 
imediat în deplasare în pro
vincie".

— Bravo, Plătică I i-am zis. 
Ai spus și tu o dată adevărul, 
pentru că, într-adevăr, avem 
de gînd să-l radem mîine pe 
șef ce nu s-a pomenit. Du-te 
și adu-i asta la cunoștință, iar 
ca să te creadă, semnăm și 
noi personal pe verso.

A doua zi, la ședință, 
ne-am pus cu toții pe treabă 
și l-am zugrăvii cum trebuie 
pe șeful nostru, pe rudele și 
membrii marcanți ai găștii 
sale, inclusiv pe Plătică. A- 
cesta din urmă s-a apropiat la 
un moment dat de șef (care 
în acea clipă era pe ducă) și 
i-a spus cu regret și reproș:

— Vedeți.. Eu v-am infor
mat la timp... De ce n-ați 
luat măsuri ?

ION ^AIEȘU

5) Da, și eu sînt supersti
țios : de cîte ori nu fac 
nimic, mi-e teamă că o 
să-mi meargă prost... 6) 
Dacă toți am putea deveni 
genii, cîți nu și-ar închina 
soața efortului de a rămî
ne niște oameni șterși ? 7) 
Calculatoarele apropie pe 

matematicieni de literați, 
însă nu și literatura de 
matematică. 8) Speră în
totdeauna. Dar, mai ales, 
speră atunci cînd ai pier
dut și ultima speranță...

Și cu asta — basta ! La 
celelalte 93 (nouăzeci și 
trei) de întrebări mă voi 
strădui să-ti răspund încă 
în acest cincinal.

Nu-i bine. De posterita
te trebuie să te ocupi tir 
însuți. E o treabă prea 
delicată ca să fie lăsată pe 
seama urmașilor 1 Și-apoi, 
nemurirea ne rămîne ulti
ma șansă dacă nu facem 
mare lucru în viață..

Desen de AN DO

Desen de M. OPROIU
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Alteței Sale 
Șeicul ISA BIN SULMAN AL KHALIFA, Emirul statului Bah
rein, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Statului Bahrein, adresez Alteței 
Voastre, din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a poporului român și a mea personal calde felicitări,' 
împreună cu cele mai bune urări de pace și progres poporului 
din Bahrein.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Bahrein 
se vor dezvolta în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale

URHO KEKKONEN, președintele Republicii Finlanda, a trimis 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Doresc să adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele sincere 
și ale poporului finlandez pentru amabilul mesaj de felicitări 
trimis eu ocazia Zilei independenței Finlandei.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima Excelenței Voa
stre ■'■ele mai bune urări de fericire, precum și bunăstare, pace 
și prosperitate României.

de fericire, precum și bunăstare, pace

acendA
• VINERI DIMINEAȚA, dele

gația Adunării de Stat a Repu
blicii Populare Ungare, condusă 
de Papp Jânos, președintele Co
misiei pentru apărarea naționa
lă a Adunării de Stat, a depus 
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a ofe
rit, vineri, un dejun in onoarea 
delegației Adunării de Stat a 
Republicii Populare Ungare, 
condusă de Papp Janos, pre
ședintele Comisiei pentru apă- 
rerea națională a Adunării de 
Stau

IA CASA C£ CULTURA 
’ ASTVOENȚW&R

DW BUCUREȘTI

PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

Prim-vicepreședintele

SEARĂ FESTIVĂ
V

V

CONSACRATA
V

REPUBLICII BUCURIE

Prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Ilie Verdeț. a 
primit, vineri dimineața, dele
gația Ministerului Metalurgi’ei 
al R.P. Chineze, condusă de mi
nistrul Cen Șao-kun, care face 
o vizită în țara noastră.

La convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cor
dială prietenească, a participat

Ntcolae Agachi, ministrul Indus
triei metalurgice.

A fost prezent, de asemenea. 
Cian Hai-fun, ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea in continuare a colaboră
rii și cooperării in domeniul si
derurgiei dintre cele două țări.

în cursul zilei de vineri, dele
gația Adunării de Stat a Repu
blicii Populare Ungare a vizitat 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București, Institutul politehnic 
și Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România. Oaspeții 
au vizitat, de asemenea, cartie
re noi de locuințe și monumen
te istorice din Capitală.

VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL R. P. BULGARIA

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So- 
ciafiste România. George Ma- 
covescu, vineri dimineața a so
sit în Capitală, într-o vizită o- 
ficială de prietenie, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
P^țilare Bulgaria, Petâr Mla
denov, împreună cu soția.

Oaspetele este însoțit de Ni- 
colae Cernev, ambasador, direc
tor în Ministerul Afacerilor 
Externe, Stancio Stancov, din 
partea secției de politică exter
nă și relații internaționale a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, Anghel 
Hubenov, consilier în Ministe
rul Afacerilor Externe, Boris 
Djibrcv, colaborator al Direcției 
protocolului din M.A.E.

★
Vineri după-amiază, la Minis

terul Afacerilor Externe au 
început convorbirile oficiale in
tre George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
Petăr Mladenov, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Populare .Bulgaria.

Tn .cadrul convorbirilor, care 
s-au desfâșurăt într-o atmosfe
ră de prietenie șl înțelegere 
reei[rt-ocă,.tfU avut loc un schimb 
de păreri cu privire la stadiul 
actual al. relațiilor bilaterale și 
în legătură cu dezvoltarea în 
viitor a prieteniei și colaborării 
dintre - România și Bulgaria. 
Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale 
actuale. /

• CONSILIUL NATIONAL 
AL FRONTULUI UNITAJII 
SOCIALISTE a oferit un dejun 
în onoarea delegației Uniunii 
Socialiste Sudaneze.

Au luat parte Gheorghe 
Pană. Mi hal Gere. Mihai Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., și 
alte persoane oficiale.

Seara, conducătorul delega
ției Uniunii Socialiste Sudane
ze a oferi! o recepție.

Au participat Gheorghe Pană, 
Ștefan Voitec, Mihai Gere și 
alte persoane oficiale.

Vineri a avut loc la Casa de cultură a studenților din Capi
tală o seară festivă consacrată aniversării a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii in România, la care au participat, ca 
invitați ai colegilor lor români, studenți strâni din țările Africa, 
Asiei, Americii Latine și Europei.

Despre semnificația actului de la 
vorbit conf. univ. dr. Ion Babici.

In partea a doua a serii festive a 
tacol folcloric și de estradă susținut 
din Centrul Universitar București.

13 decembrie 1972 i sărbăto
rim pentru a patra oară Ziua 
tipografului. Cinstim această zi 
festivă acum, în preajma marii 
aniversări a Republicii, intr-un 
momerțt în care măsurile stabi
lite de Conferința Națională a 
partidului nostru și de recenta 
Plenară a Comitetului Central 
din 21—23 noiembrie determină, 
In modul cel mai substanțial, 
mai direct, creșterea eforturi
lor constructive ale fiecăruia 
dintre noi, realizarea marelui 
angajament de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen.

Acum, -cind citiți aceste rîn- 
duri, amestecul de cositor și 
plumb — metalul ce le-a impri
mat — este din nou topit, din 
nou plasat in alte tipare și 
forme, ce dau, în permanență, 
expresie altei fațete, altei chin- 
tesențe a marilor adevăruri, a 
marilor exigențe și vise ce se 
făuresc astăzi. Acesta este 
doar un aspect ce vorbește de 
La sine despre generozitatea — 
atit de discretă, de modestă, 
însă cotidiană — a muncii de 
tipograf Es*e, poate, sensul cel 

subtil al
5 această

breaslă. Sărbătoarea tipografi
lor — astăzi prilej de legitimă 
bucurie și satisfacție — se nu
mără totuși printre acelea ce 
s-au născut din suferință și 
jertfă. Din plumb sînt făcute 
literele, cuvintele, ce materia
lizează strădania acestor neobo
siți lucrători. Tot din același 
plumb de foc care — cum am 
putea uita 1 — In acea zi de 
treisprezece, în fața fostului 
Teatru Național, a însîngerat 
trupurile tipografilor — eroi. 
Și dacă sărbătorim cu toții a- 
ceastă zi de Înaltă, tradiție re
voluționară și de muncă, nu 
putem să omitem faptul că prin 
efortul acestor oameni cuvîn- 
tul partidului — cuvîntul scris 
pentru noi și de către noi — își 
sporește (o dată tipărit) capa
citatea 
lupta cu 
pentru crearea 
pentru înfăptuirea idealurilor și 
materializarea normelor noastre 
comuniste, pentru traducerea 
în viață a marilor obiective 
trasate de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională a 
partidului.

Tipograful este prietenul, to
varășul nostru apropiat, al. tu
turor. Și, cu bucuria sa ne 
mîndrim și noi I

ANDREI BARSAN

militantă, forța de a 
maximă intensitate 

omului nou,

LYCEUM
■

didactic la Li- 
Șincai" ; Creș- 
lecțiilor de e- 
fn .cunoașterea 

din

Cadrele didactice, uteciștii și 
elevii de Ia Liceul „Gheorghe 
Șincai" din Capitală dedică a- 
niversării Republicii un amplu 
simpozion de referate și comu
nicări metodico-științifice. Din 
agenda de lucru a simpozionu
lui spicuim : Aspecte de inova
re a procesului 
ceul „Gheorghe 
terea eficienței 
conomie politică
realităților contemporane 
țara noastră, prin folosirea mij
loacelor audio-vizuale ; Posibi
lități de procedură interdisci- 
plinară între obiectele de pre
dare la anii I și II de liceu; 
Manifestări culturale în Liceul 
„Gheorghe Șincai“ în cei 25 de 
ani de la proclamarea Republi
cii ; Adunările generale U.T.C, 
— mijloc de realizare a educa
ției politico-cetățenești a elevi-

30

■

fost 
de

prezentat un spec- 
formați studențești

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, cei doi mi
niștri al afacerilor externe au 
rostit toasturi.

Decembr» 1947 a

I
I

I
va

I
I
i
I
I
I
I
I

Rubricâ realizata de ANDREI BARSAN

La Timișoara

COLOCVIUL NAȚIONAL

parcul aces- 
fi astfel mai

Pe 
doi

o alee mai 
sini atacați

VIITORUL44
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FlLIE ’
erau apoi înaintate, cu toată 
seninătatea, pe filiera obiș
nuită. Prejudiciul cauzat : 
cîteva mii de lei. Cu alte 
cuvinte escrocul nu prea a 
avut timp, totuși, să se des. 
fășoare !

S-ar părea că o’ retrospectivă 
asupra activității desfășurate 
timp de 10 ani Ia Școala spor
tivă experimentală „Viitorul" 
n-ar constitui un lucru prea di
ficil : perioada pare scurtă. 
Dat. așa cum am incercat, fie 
și numai o simplă enumerare a 
principalelor performanțe ob
ținute in fiecare din cele 7 sec
ții ale școlii — atletism, box, 
gimnastică, haltere, lupte, scri
mă, volei — ne relevă contra
riul. Fiindcă de aici, dintre ei, 
dintre sportivii in treninguri 
negre purtind ecusonul „V“ pe 
mina stingă s-au ridicat nu
meroși campioni, recordmani și 
componenți ai loturilor națio
nale De fapt, cu cine să înce
pem? Cu care dintre cei 625 ? 
Campionii de box Zilberman și 
Pometciț. formați . în această 
școală, sint nume ce nu mai 
trebuie prezentate ; lor le ur
mează, se pare, semigreul Ma
rian Culineac, elev al profeso
rului D. Gheorghiu. Secția de

runcarea ciocanului — cu lup
tătorii și halterofilii. Adăugind 
performanțelor propriu-zise pre
ocuparea permanent! a cadre
lor de specialitate ale școlii 
pentru munca de stadii, cerce
tări și comunicări ia cadrai 
lectoratelor metodice prmad 
pregătirea științifică a copi
ilor și juniorilor, izbotim să 
circumscriem. doar ta mare, ac
tivitatea de la „Viitoraf — Pe
pinieră tinără ți presteoasă 
pentru sportul nostra de per
formanță

■job. Czsefar"
U« nou termen In dicțio- 

■ar ? Poate ci ou. In orice 
caz. el ne-a fost sugerat de... 
isprăvile tinerei Valeria A- 
gape căreia ii plăceau atit 
ie nalt chimicalele, incit a 
început să le „colecționeze" 
sistematic. Loc de aprovizio- 
aare : magazia aaitâții „Me- 
tafo-chimice" nr 15 din Iași, 
a cărei gestionară era.

In perioada august 1971— 
octombrie 1977 a sustras ma
teriale și bani in valoare de 
au mai puțin de 7» *00 lei.

Va urma, 
ți unea 
de întrebare totuși, 
ce privește modul 
organele respective 
trol au acționat, 
au putut trece oare 
«ervate. vreme atit 
deluagată. asemenea

pe Pata ie 25 
ar* : Fa-_ -B ASCHTT

CA-N FILME
t’n rimbet ștrengăresc și 

citeva cuvinte cu tîlc. Tină- 
ra. foarte prezentabilă, s-a 
oferit să-| ajute pe ștefan 
Bercaru (sosit cu treburi de 
serviciu din comuna Vidra la 
Focsani) să găsească o anu
mită adresă.
seara..

— Traversăm 
ta : drumul 
scurt.

Surpriză I 
retrasă cei 
pur și simplu de către patru 
indivizi niascați. Ca in fil
me! In mod misterios, ti- 
nâra reușeșlt să se retragă 
neobservată și să dispară 
Ștefan Bercaru este însă 
lovit, imobilizat : i se fură 
ceasul de la mină, un apa
rat de radio cu tranzistori, 
banii din buzunar și alte o- 
biecte.

Cei 4 — după cum ați ghi
cit, desigur „lucrau" mină 
în mină cu ghidul de ocazie 
— dispar la rindul lor Re- 
clamația atrage prompte 
cercetări. In numai cîteva 
ceasuri, infractorii sînt des- 
coperiți . Mihai Toma, Toma 
Dumitrache, Nicolae Toma 
și Toma Rusu (specificăm că 
nu sint rude !). Cu toții sînt 
din Tecuci ; nici unul nu a- 
vea mai mult de 30 de ani.

CRONICA
U. T. C

Potrivit

MOREL BABA

CINE SINT

ELECTRONICE
1 UL. 5V, LIBER
l ■ ........................ ... II M ■. I ' .1

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macoyescu, cu soția, a 
oferit vinerf un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Bulgaria, Petâr Mladenov, și a 
soției sale.

volei de care se ocupă în mod 
direct insăși directoarea școlii, 
profesoara Rodica Șiclovan a 
lansat pe maestra sportului Ma
riana Popescu. Gimnaștii Dan 
Grecu, Nicoîae Oprescu sau 
Cornel Bălan sinx de asemenea, 
„nume” consacrate in loturile 
națianale. Foarte recent, parcă 
pentru a cinsti aniversarea * 
zece ani de la înființarea școlii, 
cițiva dintre cei mai buni scri
me ri de la „Viitorul" au izbutit 
performanțe deosebite : Aurora 
Crișu, elevă a profesorului Lu
cian Glișcă. a ciștigat titlul in
dividual feminin. Lista eviden- 
țiaților ar putea continua, de
sigur, cu atleții Tudor 
și X. Bindar, recordmeni la

Invitație pentru cititorii 
„Scînteii tineretului"

ra r. Larotoet 
d (ora 55

- - I - I ■

desigur, sanc- 
cuvenitâ. Un semn 

in ceea 
in care 
de con- 

Cum de 
nerrb- 

de in- 
opera-

/

Ieri a părăsit Capitala, în- 
drept!ndu-se spre Sofia, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist formată din 
tovarășii Eugen Oprea, acti
vist al Secției tineret sătesc 
a CC. al U.T.C., Aurel Vlă- 
doiu, președintele Consiliu
lui tineret sătesc din cadrul 
Comitetului județean Vîlcea 
al l*T.C., și Pavel Stoica, se
cretarul comitetului U.T.C. 
de la C.A.P. „Victoria socia
lismului" din comuna Gîr- 
bovi, județul Ilfov, care, la 
invitația . Uniunii Tinere
tului Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din R.P. Bulgaria, 
va face o vizită în această 
țară.

La plecare, delegația a fost 
condusă de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

• ASTAZI DE LA ORA 1L3» 
pe stadionul Dinam.*, selecțio
nata divizionară de fotbal a țâ
rii noastre susține un joc de 
antrenament in compania echi
pei de tineret (rezerve) a clu
bului Dinamo. Duminică lotul 
nostru va pleca spre Tel Aviv 
unde va intilni la 20 decembrie 
selecționata Israelului.

• CU PRILEJUL retragerii 
celebrului fotbalist spaniol Gen. 
to la Madrid a fost organizat 
un meci internațional intre e- 
chipa Real Madrid și formația 
portugheză Belenenses. Fotba
liștii spanioli au obținut victo
ria cu scorul de 2—1. In ecbipa 
Real au jucai ca invitați și eî- 
țiva fotbaliști de peste hotare 
(Bene, Geaici, Eusebio) precum 
și internaționalul român 
brin.

• PRIMUL CONCURS 
tind pentru „Cupa Braziliei 
automobilism s-a disputat 
Sao Paulo și s-a încheiat

ANUNȚ
FABRICA DE CALCULATOARE

victoria sportisaloi sesz-germu 
"illy hautesen. Caacuriad pe 
o mașină „Porsche 517”, acesta 
a realizat o medie orară de 
lil.șși km. Pe locul secund s-a 
clasat brazilianul Wilson Fitti
paldi pe „Porsche >11". urmat 
de italianul Andrea de Ada- 
micb pe „Alfa Romeo*.

iavins-o ia 74 de oiatăn pe ei- 
vețiaaa Wetstein. Ivaaka a câș
tigat la Ereaska CeârUlu par
tide ale rundei, printre car* 
și partida derbi a taraealm ; 
Veroczi — GaprradațTiS. **aa 
întrerupt.

înaintea altftnei raade. ta 
clasament conduc Gapriadațrili 
(U.R.S.S.) ți Veroczi (Ungaria) 
cu cite 7J puncte (lx armate de 
Ivanka (Ungaria: — T puncte. 
Alecsandria (IXS-S.) — X5 
puncte (1). Pol-.hrooiade 
nia) — 5 puncte ;1. etc.

Cei mai buni 10 sportivi re meni 
ai anului 1972

Cei mai buni 11 fotbcîiști români 
ai anului 1972

POLO. Azi. bazicul

vederea apropiatelor 
internaționale, 
fntCmri : azi,

Romârva A — 
iar duminică

urmă- 
de la 

Româ- 
de la

I
I

GABRIEL FLOREA i

HE

A) Funcția . salariat la un 
oficiu postai din Capitală ; 
BE Tînărul respectiv se află 
acorn in stare de arest, sub 
iasiamrile: delapidare dn 
avutul obștesc, tals și uz de 
fals : C). Explicarea legătu
rii dintre A și B. Profitind 
de situația și — desigur și de 
lipsa de perspicacitate a ce
lor ce se ocupau de contro
lul activității sale — N. Vică 
a falsificat diverse acte.

Avea „program" zilnic : 
după situații și după... dis
poziție ! Documentele în fals

AL TEATRULUI
Inițiat de Consiliul A.S. al 

Institutului de Medicină din 
Timișoara și realizat cu spriji
nul direct al Consiliului

STUDENȚESC

j

î

î

l

cu sediul în București, str. ing. George Con- 
i in-stantinescu nr. 2, Sectorul 2, platforma 

dustrială Pipera

RECRUTEAZĂ URGENT
TINERI SI TINERE ÎNTRE 15—18 ANI, 

DOMICILIUL STABIL ÎN BUCUREȘTI SI CO
MUNELE SUBORDONATE, PENTRU CALIFI
CARE LA LOCUL DE MUNCĂ, CU DURATA 
DE 2 ANI PENTRU MESERIA DE :

CU

SIMBATÂ. IC DECEMBRIE 1J'2

ELECTRONIST
Pe timpul școlarizării, ucenicii vor fi sala 

rizați cu :
— 600 lei/lună în anul I
— 700 lei/lună în semestrul I, anul II
— 800 lei/lună în semestrul II, anul II 

înscrierea candirlatilor se face zilnic, ore
le 8—14, pînă la data de 20 dec. 1972, pe 
brixa următoarelor acte :
- certificat de naștere copie și orginol,
- certificat de absolvire a școlii generale,
- fișa copilului de Io 0-15 ani eliberată de școala gene

rală, sau certificat medical eliberat de circumscripția medico- 
sanitoră in care candidatul este in evidență,

- buletin de analiza singelui și examen radiologic-pulmonar. 
Informații suplimentare la telefon 33.67.60, int. 120. Mijloace

de transport :
- autobuzele 101 și 106 ;
- tramvaiul 16 la capăt.

Ă

BARIERA : rulează 
rele 9,30; 12,15; 15; 
Modern (orele 8.45; 
18,30; 21).

SECERA VINTUL 
rulează la Gloria (orele^l.45; 
13,30; 16; 18.30; 20,45) Tomis (erele 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 11,15. 21.45),
Flamura (orele 9: 11.15; 13.31: 11; 
18,30, 20.45), Gri vi ța (orele 8; 11.15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30).

SAGEATA CĂPITANULUI ION’ : 
rulează la Lumina «orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20.30) G’.uleșt (o- 
rele 10; 15.30, 18; 20.15).

LUPUL MARILOR 
NAREA : 
(orele 9; 12.30; 16; 
(orele 9; 12.30: 16: 19,30).

MAREA EVADARE : rulează !a 
Sala Palatului (ora 18,30) Bucu
rești (orele 9: 12,45: 16.30 . 20). 
Scala (orele 9.30. 13; 16.45: 20.15).

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Capitol 
(orele 9.30: 11.45; 14; 16.15; 18.30; 
20 45).

PROGRAM DE DOCUMENTARE 
SOVIETICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20.15 în continuare).

MICUL OM MARE : rulează la 
Festival (orele 8.30 11; 13.30: 16;
18.30; 21). Feroviar (orele 9; 11 45; 
14 30: 17.45: 20.30). Melodia (orele 
9: 11 45: 15.15: 18- 20,45)

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA rulează la Doina 
(orele 11.15; 13.45: 16; 18.15. 20.30) 
— la ora 9.45 Program de desene 
animale pentru copii,

CAZUL MATTEI : rulează 
Central (orele 10; 12.30: 15.30: 18; 
20.30). I

CU MÎ1NILE CURATE • rulează 
la Dacia (orele 9: 11.15: 13.30; 
18,15 20 30). Arta (orele 15.30;
20.15).

BULEVARDUL ROMULUI: 
lează la Excelsior (orele 9: 11.15; 
13.30: 16: 18.30; 21), Aurora (orele 
8 45: 11 : 13.15; 15.45; 18; 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru-

la Pa-.r-.a to
ll. 45. »J»),
11; IX»; U;

SABATIC : 
2c t,tt; 11;

RAZBU- 
ruleazâ la Luceafărul 

19.30). Favorit

la

îs; 
18;

ru-

leazâ la Procresal (orele 1»; 
17.45.

ANONIMUL VENETIAN : 
zâ la B-^zeșd (oreLe 1LX; 11;

SrîNTA TEREZA SI DIAVOLII : 
rulează la Unirea (orele 15.3*: lt;

AM DfCALCAT LEGEA : rulea
ză la Bucegi (orele 15.45; II: 2e.l5), 
Drumul Sării (orele IS: II: JS).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA î 
rulează la Lira 
20.15).

VACANTA LA ROMA : ru’.ea^â 
la Volga (orele 
15.45; 11.15; 20.45) Miorița (orele •; 
11.15: 13.30: 15.45: It: 20.3S).

DRUM ÎN PENUMBRA : 
ză la Viitorul (orele 16: 13;

MARTIN ÎN AL NOULEA 
rulează la Vitan (orele 16. 18; ?0).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
17 45 : 26). Flacâra (orele 15.30; II: 
20.15).

DAURTA : rulează la Laromet 
(orele 15.30: 19).

O FLOARE ST DOI GRĂDINARI: 
rulează la Cotroceni (orele 10; 
15.30; 19).

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Pacea (orele 15.45; 18; 20).
Pooular (orele 15.30: 18: 20.15).

TOR A » TOR A I TOR A ? : rulea
ză la Crînsași (orele 15.30; 19).

EI.IRERAREA LUT L.B. JONES : 
rulează la Floreasca (orele 15,30: 
18- 20.15).

DACA E MARTI E BELGIA ! 
rulează la Rahova (orele 15.30; 18; 
20 15)

MANTA GRANDORII • rulează 
la Munca (orele IR: 18: 20).

ITT.TIMIJL TREN DTN GUN 
HILL : rulează la Cosmos (orele 
13.30: 18: 20.15).

(orele 15.»: 13:

9 11.15; IX»;

rulea- 
M).
CER :

Opera Română i MANDARINUL 
MIRACULOS. SĂRBĂTOAREA 
PRIMĂVERII — ora 19,30; Teatrul

de Operetă : PAGANINI — ora 
15JI. Teatru! Național J. L. Ca- 
raziale* (Saia Comedia) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF T — 
era 29: (Sala Studio) : SA NU-ȚT 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 29; Teatrul ..Lucia Sturdza 
Bulandra- (Schitu Măgureanu) : 
DE-A LE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
de Comedie : DISPARITLA LUI 
GALY GAY — ora 20; Teatral 
Mic: DUPĂ CĂDERE — ora 19.30: 
VICLENIILE LUI SCAPIN — ora 
15; Teatru] Giulești : CASA CARE 
A FUGIT PE UȘA — ora 19.30; 
Teatrul Evreiesc: DOUA NUNTI ȘI 
UN DB’ORT — ora 19.30; Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ILEANA SÎNZIANA c
(Sala Academia) : RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu* t CINE ARE DOR PE LU
ME — ora 19.30; T-atrul ..C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19.30; (Sala 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19,30: Circul Bucu- 
resti : SPECTACOL INTERNATIO
NAL MOSCOVA T7LAN-BATOR, 
PRAGA. BUCUREȘTI — orele 16 

Studioul de teatru al 
AUTORUL MOARE AZI 

20.

»: O-ALE CARNAVALULUI — 
ora 15; (Sala Studio) : IUBIRE 
PENTRU IUBIRE - ara IO; VA
LENTIN ȘI VALENTINA — orele 
ÎS ți »: Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 16,30; CHER AN
TOINE — ora 20; Teatrul Mie : 
FATA CARE A FĂCUT O MINU
NE — ora 10.»: VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 15; DUPĂ CĂDE
RE — ora 19.»: Teatrul Giulești : 
MEȘTERUL M ANOLE — ora 10; 
CASA CARE A FUGIT PE UȘA 
— ora 19.30; Teatrul Evreiesc de 
S‘.a: : DIBUK — ora 19,30: Tea
trul „Țăndărică" (Sala .
ILEANA SÎNZIANA - ora 11; 
(Sala Academia) : RAI ȘI NĂTA-

că. 12,05 Biblioteca pentru toți : 
Mihail Sadoveanu (IV). 13,00 Tele
jurnal. 16,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Emisiune în lim
ba germană. 18.15 Ritm, tinerețe, 
dans. 19,00 Drumuri în istorie. Po
duri... poduri. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Comentariu 
la 40 de steme. Județul Suceava. 
20,20 Tele-enciclopedia. 21,00 Film 
serial „Mannix" — „Zgomotele în
tunericului". 21,50 Reîntîlnire eu 
vedete ale muzicii ușoare. 22,30 Te
lejurnal. 22,45 Polo : Dinamo Bucu
rești—Dinamo Moscova. înregis
trare de la bazinul Floreasca.

Victoria) :

RAI — ora 11: Teatrul 
lescu" : SICILIANA - 
19.36; Teatrul ,.C.
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — orele 15.30 și 19.30; (Sala 
Victoria) : TRASNITUT. MEU
DRAG — orele 11 șl 19.30; Circul 
București : SPECTACOL INTER
NATIONAL MOSCOVA, ULAN- 
BATOR. PRAGA. BUCUREȘTI — 
orele 16 șl 19.30: studioul de teatru 

și

„Ion Vasd- 
orele 10 șl 

Tănase" (Sala

Si 19.39;
I.A.T.C. :
— ora

al I.A.T.C. : KTR ZULIARIDI 
O NOAPTE FURTUNOASA 
ora 20.

DUMINICA, 17 DECEMBRIE 1972
Opera Română : FLAUTUL FER

MECAT — ora 19.30: Teatrul de 
Operetă : SPUNE, INIMIOARĂ. 
SPUNE — ora 70,30: PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19.30: Teatrul 
National „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : COANA CHIRITA — 
ora 10.30: DULCEA PASARE A 
TINEREȚII — ora 15.30: CUI I-E 
FRICA DE VTRGTNIA WOOLF ? 
— ora 20; (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
10.30: JOCUL DE-A VACANTA — 
ora 15.30: IADUL ȘI PASAREA — 
ora 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — orele 10 și

SlMBĂTĂ. 16 DECEMBRIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Muzică populară : Cîntă- 
reții Gorjului. 9,20 A fo£t o dată 
ca niciodată... „Cei doi care au 
furat luna“ (I). 9,45 De vorbă cu 
gospodinele. 10.00 Universitatea 
TV. 10,40 Cinstire țării. Emisiune 
de cîntece patriotice. 11,00 Comen
tariu la 40 de steme. Județul Si
biu. 11,20 Un sfert de veac în mu
zica românească. Creația simfoni-Mannix ’(reluare).

PROGRAMUL II
16.30 Agenda. 16,40 Cîntece și 

jocuri populare în interpretarea 
ansamblului Fabricii de mobilă din 
Rădăuți. 17,10 Reporterii noștri 
peste hotare. Renortaj din Liban. 
17.30 Pagini de mare popularitate. 
Recitalul tenorului Virgilius Hor- 
cika. 18,00 Istoria filmului sonor. 
Film și realitate (Filmul docu
mentar între anii 1930—1945).
DUMINICA, 17 DECEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

815 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viâța satului. 
11,10 .Mari, muzicieni la București. 
Al V-lea Festival Internațional 
„George Enescu". 12.00 De straiâ 
patriei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,00 360 de grade. 17,10 
Film serial pentru tineret : Pier- 
duți în spațiu. Episodul VIII ; Plu
ta naufragiaților. 18,00 Cîntare pa
triei. Concurs coral interjudețean. 
19.20 101)1 de seri. 19.30 Telejurnal 
20,00 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Teleorman. 20,20 Film ar
tistic : Asterix și Cleopatra. 21,35 
Teledlsc (Interviziune). 22.20 Tele
jurnal. 22.30 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prînz. 
20.00 Eroi Îndrăgiți de copii : Pi
ticul Bimbo. 20,25 Teatrul liric TV 
Selecțiuni din operele Boema și 
Sora Angelica. 21,15 Reportaj 
bucureștean. 21,30. Romanțe și cîn
tece de petrecere. 22,00 Telex teh- 
nicn-științific. 22,15 Film serial :

U.A.S.R. ieri după amiază la 
clubul amintitului institut s-au 
deschis lucrările primului coloc
viu ^național de teatru studen
țesc, manifestare închinată ani
versării sărbătoririi- ținui sfert 
de veac de la întemeierea Re
publicii, 
sideral 
ță in ___
marea conținutului : politic 
acestui gen de artă, au fost pre- 
zenți, pe lingă studenții gazdă, 
reprezentanți ai studenților a- 
matori de teatru din toate cen
trele universitare ale țării, dra
maturgul Teodor Mănescu din 
partea Consiliului Național al 
Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de teatru și cultură din 
orașul Timișoara.

în cuvînțu'i de salut, Florin 
Miclea; vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.R., a prezentat 
scopurile colocviului ca expre
sie fidelă a participării studen
ților prin mijloacele specifice 
artei în viata spirituală a 
României socialiste Prin retro
spectiva propusă oarticinanților, 
dezbaterile se vor sublinierea 
rolului și menirii teatrului stu
dențesc în educarea politică a 
tineretului studios ca si a ambi
guității mesajului apărut, de ne
numărate ori cu prilejul diferi
telor festivaluri, îndeosebi da
torită unor insuficiente Clarifi
cări politice. După această su
mară dar precisă orientare ce 
trebuie să direcționeze conținu
tul dezbaterilor pe durata celor 
3 zile, centrul universitar din 
Tg. Mureș și cel din Timișoara 
au prezentat fiecare cite un re
ferat avînd aceeași temă i „Tea
trul politic angajat în activita
tea de educație studențească". . 
Discuțiile, numeroase, au înche
iat prima zi de lucru a coloc
viului Ambianța lor a fost în
treținută și de expoziția de artă 
fotografică, grafică și plastică 
organizată in incinta clubului.

La eveniment, con- 
de mare importan- 
elucidarea și afir- 

*............... ; al

I. DANCEA



ULTIMA MISIUNE PE LUNA 
DIN PROGRAMUL „APOLLO' 

A LUAT SFIRȘIT

de peste hotare
DE PE SELENA

Mesajul C.C. al P. C. R

Declarația lui
ă

La 15 decembrie, Le 
Duc Tho, consilierul 
special al delegației 
R.D. Vietnam la trata
tivele de la Paris cu 
privire la Vietnam, a 
părăsit capitala Franței, 
indreptindu-se spre pa
trie.

Le Duc Tho

adresat Congresului P.C. F.
Tineri muncitori ți studenti, | 
membri oi Ligii Tineretului Co
munist din Chile, muncesc vo
luntar, la sate, la fiecare sfir- 
șit de sootemino, venind in 
sprijinul țăranilor împroprie
tăriți prin reforma agrară. 
----------------------------------- I

Vineri seara, în multe locali
tăți din jurul Parisului, au avut 
loc mitinguri organizate de 
Partidul Comunist Francez, în 
cadrul cărora au luat cuvîntul 
conducătorii delegațiilor străine 
participante la al XX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Francez.

La mitingul desfășurat în o- 
rașul Corbeil, departamentul 
Essone, a luat cuvîntul condu
cătorul delegației P.C.R., tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi- 

77. al 
P.C.R. Delegația a transmis, cu 

mesajul C.C. al 
adresat celui de-al 
Congres al P.C.F.

diului Permanent a! C.C.

acest prilej, 
P.C.R.
XX-lea

DE-AL XX-LEA CON-CELUI
GREȘ AL PARTIDULUI CO

MUNIST FRANCEZ
PARIS

Dragi, tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român 
ză celui de-al XX-lea 
al Partidului Comunist 
tuturor comuniștilor, 
muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii din Franța un cald sa
lut internaționalist și un mesaj 
de profundă prietenie militantă.

Congresul dumneavoas' "ă are 
loc intr-un moment de excep
țională importanță pentru lupta 
pe care o desfășoară forțele 
muncitorești și democratice din 
Franța, și în primul rînd Parti
dul Comunist Francez, pentru o 
viață mai bună, pentru demo
crație, pace și socialism.

Partidul nostru urmărește cu 
sentimente de vie solidaritate 
activitatea Partidului Comunist 
Francez pentru unirea tuturor 
forțelor muncitorești, democra
tice și progresiste ale națiunii 
franceze, ceea ce își găsește ex
presia și în Programul comun 
de guvernămînt al stîngii, sem
nat în vara acestui an de 
partidul dumneavoastră cu 
Partidul Socialist și Mișcarea 
radical-socialistă de stingă și 
sprijinit de cele mai largi or
ganizații de masă, democratice 
și progresiste.

Continuator al unor vechi și 
îndelungate tradiții revoluționa
re, în care se află încrustată 
minunata moștenire a eroismu
lui comunarzilor, Partidul Co
munist Francez a acumulat o 
vastă experiență revoluționară 
și se afirmă ca o proeminentă 
forță politică națională, bucu- 
rîndu-se de sprijinul a milioane 
de oameni ai muncii.

Comuniștii români cunosc și 
apreciază rolul Partidului Co
munist Francez, detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, în 
lupta pentru pace, securitate și 
colaborare în Europa și în în
treaga lume, împotriva impe
rialismului, pentru cauza liber
tății, independenței naționale și 
progresului social.

Relevăm cu profundă satis
facție raporturile tradiționale, 
de colaborare șl solidaritate din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Francez, 
cimentate prin sîngele vărsat în 
comun de patrioți români și 
francezi în timpul unor mari 
evenimente care au marcat pro
fund istoria popoarelor noastre, 
raporturi clădite pe respect și 
stimă reciprocă, pe temelia 
marxism-leninismului și inter
naționalismului . proletar, pe 
dreptul fiecărui partid de a-și 
stabili în deplină independență 
linia politică. Ne exprimăm 
convingerea că extinderea și 
diversificarea continuă a a- 
cestor legături corespunde inte
reselor întăririi prieteniei din
tre cele două popoare și țări 
ale noastre, cauzei unității parti
delor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Evidențiind cursul pozitiv al 
relațiilor tradiționale de prie
tenie și conlucrare româno-fran- 
ceze, cele două partide ale noa
stre au reafirmat de comun a- 
cord, recent, hotărirea lor sta
tornică de a acționa în perma
nență pentru intensificarea și 
lărgirea raporturilor dintre 
România și Franța pe plan po
litic, economic, științific și cul
tural, spre binele celor două 
popoare, al păcii, înțelegerii și 
cooperării în Europa și în lume.

în această perioadă, poporul 
nostru -------
energie 
vastului 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R., ,a sar
cinilor stabilite de* recenta Con
ferința Națională a partidului, 
ridicînd România socialistă pe 
noi trepte de bunăstare, civili
zație și progres. Factor activ și 
dinamic al vieții politice inter
naționale, țara noastră dezvoltă 
relații de prietenie trainică și 
alianță cu toate țările socialiste, 
lărgește colaborarea x cu statele 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente și, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, 
își extinde relațiile de coopera
re reciproc avantajoasă cu toate 
celelalte state.

România militează pentru am
plificarea colaborării și înțele
gerii între popoare, acționează 
pentru stingerea focarelor de 
război sau de tensiune, pentru 
soluționarea pe cale politică,, 
prin tratative, a litigiilor in
ternaționale, pentru înfăptuirea 
dezarmării și. în primul rind a 
celei nucleare, pentru instau-

adresea- 
Congres 
Francez, 

clasei

iși consacră întreaga 
creatoare realizării 
program de edificare

rarea in lume a unui climat de 
destindere, securitate și coope
rare.

în cadrul eforturilor consec
vente depuse pentru 
securității europene, 
își aduce contribuția 
tirea și desfășurarea 
ței europene pentru 
și cooperare, Ia crea 
sistem de securitate 
ducă la așezarea pe baze 
raporturilor dintre statele eu 
ropene, să excludă folosirea for
ței și amenințarea cu forța in 
raporturile interstatale, sâ asi 
gure o largă colaborare pe di 
verse planuri cu respectarea re 
ciprocă a independenței și 
veranității naționale, avani 
lui reciproc, neamestecului 
treburile interne.

în spiritul solidarității 
lupta eroică a poporului 
namez, poporul român, R 
nia socialistă sprijină ce 
justă a guvernului R.D. 
nam ca S.U.A. să semneze 
mai curînd Acordul menit 
ducă la încetarea războ-.M 
stabilirea păcii in Vietnam.

Poporul român susține 
mod statornic lupta poțwai 
pentru eliberarea națio 
eforturile țărilor care a. 
pe calea unei dezvoltări 
sine stătătoare, împotriva 
perialismului. colonialismul 
neocolonialismului, pentru 
pă rarea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru a- 
firmarea dreptului sacru de a 
folosi in interesul propr.u bo
gățiile naționale, de a-și t» 
singure soarta.

Partidul Comunist Romtn 
litează neabătut pentru dezvo 
tarea relațiilor de solida 
internaționaliste cu toa 
dele comuniste și muu 
acționează consecven 
depășirea dificultății? 
din mișcarea comun 
întărirea unității pai 
muniste și muncitor) 
ror forțelor

Vă dorim, 
mai deplin 
rarea lucrăr: 
îndeplinirea 
veți adopta. Ii 
desfășurați pentru 
cialist al poport 
pentru cauza democrației, 
greșului social

Trăiască 
Francez!

Trăiască 
partidele și 

Trăiască 
comuniste 
tuturor 
liste !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

REUNIUNEA
realizarea 
România 

la pregă DE LA HELSINKI

După 75 de ore de șede
re pe Lună, modulul -Cha
llenger* la bordul căruia se 
aflau astronauții Eugene 
Ceman si Harrison Schmitt, 
a decolat, vineri dimineața, 
ia ora 0 și 55 de minute 4ora 
Bucureștiului». In felul aces
ta. a luat sfîrșit cea de a 
s^sea șf ultima misiune pe 
Lună a unor echipaje spa
țiale americane din progra- 

.polio*. Plecarea mo- 
s fost ’.ransmisâ de 
de televiziune mon— 

lunar si 
funcțiune, prin xele- 

i. de îa centru! de 
de la Eooston ia ora 

L5 minute. La șapte mi- 
si decolare, modulul 
rs pe prhna orbită 
:nară. centru ea după 

serie de manevre, care a i 
aceoximaUT cnuâ ore. 
eupieze eu modulu! de 
<5â —Ame—tra*. eare e- 

a. de ajeratn^a. pe o or- 
■rizsară.

de ne 
«iar *ea eu eapsa-

j

camera 
tată pe 
pusă in

înainte de plecare, el a făcut 
următoarea declarație :

...Astăzi mă reîntorc la Hanoi 
pentru a comunica guvernului

meu conținutul recentelor con
vorbiri cu Henry Kissinger." în 
timp ce voi fi la Hanoi, voi con
tinua să mențin contact cu H. 
Kissinger. Am convenit că nici 
el, nici eu, nu vom face nici un 
fel de comentarii cu privire la 
convorbirile confidențiale pe 
care le-am avut".

Răspunzînd la întrebarea u- 
nuia din ziariști, Le Duc Tho a 
arătat că data întoarcerii sale la 
Paris nu a fost încă stabilită.

Cu prilejul

aniversării Republicii

La 21 decembrie va fi semnat
tratatul privind bazele relațiilor

Și 
o 

M

A 
intre 

intele 
:centv 
Irului

și 51 
al Co

Po-or.e. p-ese- 
■ntru afaceri

■2—

GH. S.

BAHREIN

Doounația colonială a avut conse
crate in economia Bahrainului. Ti

să ac- 
rezul-

■ărwl stat independent este hotă rit 
t-.saeze pentru a depăși dificultățile 
tate din trecutul colonial.

Bahrainul dispune de importante

Convorbirile
inter-yemenite

dintre cele doua state germane
Agenția -A.D.N. informează că

1= Consiliul 
de Miniștri al R. D. Germane, 
Michael Kohl, a fost imputern.- 
c z să semneze, la 21 decembrie, 
la Berlin, tratatul cu privire la 
husele relațiilor dintre Repu
blica Democrată Germană ș> 

iblica Federală a Germaniei, 
im și alte documente, 
itia menționează că Biroul 
ic al C.C. al P.S.U.G.

ramul R.D.G. au ascultat 
ramare. prezentată de 

Koâi. cu privire la pregătirile 
in vederea semnării tratatului.

mană, a anunțat purtătorul de 
cuvint oficial guvernamental, 
Rudiger von Wechmar.

Cu același prilej, guvernul l-a 
însărcinat formal pe Egon Bahr, 
ministru fără portofoliu, să sem
neze acest document, la 21 de
cembrie a.c.. la Berlin. Cabinetul 
a aprobat, de asemenea, un pro
iect de lege care afirmă 
ziunea R.F. a
Carta Națiunilor Unite și auto
rizează guvernul de a prezenta 
cererea de primire în O.N.U.

In cadrul manifestărilor 
consacrate sărbătoririi celei 
de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii, la Tea
trul de artă din Phenian a 
avut loc un spectacol de gală 
susținut de ansamblul de 
cîntece și dansuri populare 
„Banatul" din Timișoara.

La spectacol au participat 
Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Co
reea, al doilea vicepre
ședinte al Cabinetului de 
Miniștri, Să Ciol, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, lângă Hiăng 
Săp, membru supleant al 
Comitetului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.C., Li Clan 
Săn, ministrul culturii, Ciăng 
Miăng Su, adjunct al minis
trului de externe.

racteristicile culturii româ
nești contemporane". Au 
participat cadre didactice și 
studenți.

în cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, la 
Universitatea din Miinchen 
a avut loc o seară româ
nească, organizată de lec
toratul de limbă și literatu
ră română.

O seară românească ase
mănătoare a avut loc și la 
Universitatea din Regens
burg, unde, de la începutul 
acestui an universitar, se 
predă pentru prima dată un 
curs de limbă și literatură 
română.

ade-
Germaniei la

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, lectoratul de limbă 
română al Universității din 
Napoli a organizat o seară 
culturală, în cadrul căreia 
Alexandru Balacl, directorul 
Bibliotecii române din Roma, 
a prezentat conferința „Ca-

La ambasada Republicii 
Socialiste România din 
Praga a avut loc o confe
rință de presă consacrată a- 
niversării a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii.

Ambasadorul Teodor Haș 
a vorbit despre semnificația 
Istorică a evenimentului, 
vocînd drumul 
muncă și luptă, 
poporul român, 
cerea partidului

e-
glorios, de 
parcurs de 

sub condu-, 
comunist. >•

cadrul ședinței constitutive 
rare a avut loc. vineri, la Bonn.

cabinet vest-ge. man a apro- 
in unanimitate. tratatul 

ra bazeioe relațiilor dintre 
Mica Federală a Germaniei 

s; R“c-biica Democrată Ger-

ăe Sta: al R.P.

va candida
• O precizare a președintelui

antiimpet 
dragi 
succes 
lor Co 

botâr 
In actt

Lanusse

prietenia 
popoarele 
unitatea 

și muncitoresc 
forțelor antiimp

ăcut această de- 
euniune care a 
Sroola militară 

Buenos Aires, 
tată menționează că 

a: "973 este data la care ar 
sa să fie instalat in Arge.i- 
i un guvern civil, constituit 

in urma alegerilor prezidențiale 
evâzute pentru luna martie a

Bahrein
• Situată in sud-v 

sic, Ia 200 km. de cv 
30 km. de Arabia Sandltă. 
este o țara insulară. Suprafața totali a 
acestui șirag de 11 insale repreziată C22 
kntp. Populația ; 21< MU lecnitan.

• Capitala și principalul centru 
mic al țării este orașul Masa* 
mără 80 000 de locuitori.

O Bahrainul și-a proclamat 
dența la 14 august 19TL dup* ca wap de 
un secol și jumătate s-a aflat sub domi- 
nația colonială britanică. Cu trei ani isa- 
intea acestui eveniment. Iasă, ia febraarie 
1968. sub presiunea Marii Britaaii. care 
preconiza retragerea trupelor sale _de la 
est de Suez** pentru sflrșîtul analei 1971. 
Bahrainul și alte opt emirate din Grifei 
Persic urmau să constituie a federagie. 
Dar, hotărirea inițială de a intra in a- 
ceastă federație a produs a serie de 
nemulțumiri. Problema a ajuns la OM. 
care a hotă rit trimiterea unei comisii pen
tru a sonda voința populației cu privire 
la viitorul teritoriului. Cum raportul mi-

zăcă- 
de petrol, principala bogăție a țării 

— *rrcapirită in anul 1932 — care parțial 
se prelucrează in tară, restul fiind expor
tat in formă brută. Cultura curmalelor. le
gumelor și cerealelor formează baza agri
culturii.

Tînărul stat este preocupat, de aseme
nea. de modernizarea orașelor, formarea 
de cadre proprii, de realizarea altor ac
țiuni' menite să permită locuitorilor să se 
bucure de roadele independenței politice.

I» acest an, după cum relata „France 
Fresse*. Ziua națională a Bahreinului va 
fi marcată prin inaugurarea primei Adu
ni-; Constituante din istoria țării, care va 
avea sarcina să elaboreze constituția e- 
miratului, precum și de punerea în func- 
:-ane a unei centrale electrice, a uzinei 
de desalinizare a apei de mare etc.

• Pe plan extern. Bahrainul se pronun
ță pentru o colaborare multilaterală cu toa
te statele lumii. România și Bahrainul au 

dențiat dorința comună de a dezvolta 
raporturile bilaterale in toate domeniile, 
pe baza principiilor dreptului internațio
nal. ale stimei și respectului reciproc.

panoramic
Excursie pe...

Amatorii de călă
torii pe planeta Ve
nus au motive de 
satisfacție. Aflăm că 
în Statele 
funcționează, 
pind de la 1 no
iembrie 1972, o so
cietate de turism 
specializată în călă
torii pe îndepărta
ta fi foarte misteri
oasa planetă. Socie
tatea ere un nume 
extrem de atrac- 
țios ..Interplanetary 
Corporation Venus 
(„Corporația inter
planetară Venus") și 
și-a stabilit sediul 
central pe Black 
Street 322 — Los 
Angeles. Excursio
niștii pasionați, dor
nici de călătorii 
cosmice inedite pe 
ruta Terra — Ve
nus. sînt avizați că 
„I.C.V." planifica 
de pe acum călăto
rii dus-îptors pe 
planeta cu nume de 
zeiță, la bordul as
tronavei „X-B-26 
M“ a cărei mache
tă foarte fantezistă 
se află deja expusă 
în holul uriaș de la 
parterul imobilului 
unde funcționează 
birourile originalei 
societăți de turism.

Este adevărat, da
ta primei călătorii a

Unite 
înce-

fost fixată cu destul 
de mare aproxima
ție : cel mai devre
me în 1985, cel mai 
tîrziu în... 1995. Dar 
în pofida faptului 
că pînă la cea mai 
apropiată dată a 
voiajului propriu- 
zis mai este peste 
Un deceniu și în 
ciuda anunțului că 
„nu s-au întocmit 
pînă acum nici un 
fel de proiecte pre
cise
rea 
fost 
mai 
200

pentru construi- 
astronavei" au 
vîndute în nu
ci nci zile 
de locuri pen

tru călătoria 
tică tur-retur 
Venus. De fapt, 
cest asalt 
avea 
Firma 
toare oferă excelen
te condifii de călă
torie contra unor 
pretenții foarte mo
deste. La preful in
formativ de 350 de 
dolari se asigură o 
ședere de cel puțin 
o săptămână pe Ve
nus, un „conforta
bil ți elegant cos
tum de cosmonaut", 
o alimentafie „adec
vată, gustoasă și a- 
bundentă" și gra
tuitatea transportă
rii oricărui obiect 
în greutate de ma-

peste

turis- 
pe 
a- 

ar putea 
o explicație, 

întreprinză-

Venus
ximum 25 de kilo
grame. Sincer vor
bind, nu-i deloc rău 
pentru 350 de do
lari I

Fericiții turiști — 
amatori care au a- 
pucat bilete în pri
mul lot pe astrona
va (încă neproiecta
tă) „X-B-26 M“ sînt 
probabil sub impe
riul viselor despre 
originala, dacă nu 
fantastica vizită pe 
Venus. Dacă vor a- 
vea o clipă de ră
gaz să părăsească 
fantasmele viitorului 
și să privească spre 
trecut vor suferi, a- 
proape cert, un șoc 
neplăcut. In 
cu exact zece 
în toamna lui 
două firme
yorkeze se concu
rau în organizarea 
de excursii pe Lună 
„înainte de 1980". 
Amîndouă au dispă
rut. Bineînțeles, nu 
în Cosmos, deoare
ce vehiculul adecvat 
nu fusese încă pus 
la punct. Și, bineîn
țeles, cu dolarii ce
lor peste 25 000 de 
creduli 
cumpărat 
chilipir"
spre astrul cîntat de 
poeți.

!a Bonn

urmă 
ani, 

1.962 
new-

care au 
„bilete- 

dus-întors

E. R.

Avalanșă de fuziuni

• DOUA STATE LATINO- 
AMERICANE. Ecuador și Co
lumbia. au hotărit să acționeze 
în comun pentru realizarea 
proiectului privind construirea 
unui complex petrochimic, me
nit să contribuie la concretiza
rea eforturilor țărilor respective 
pentru o dezvoltare economică 
independentă. Noul complex va 
cuprinde două fabrici de pro
ducere a etilenei și hidrocar
burilor aromate.

• AGENȚIA FRANCE PRE- 
*E =*ra=eezâ ci. ea prilejul 
u. interviu acorda: ziarului 
<e«r Vtcfc Titnes*. președintele

Progresele școli 
Siria

• REFERINDU-SE LA PRO
GRESELE ÎNREGISTRATE DE 
SIRIA in domeniul 
președintele Hafez 
arătat că, in cursul 
în clasele primare și 
au fost primiți 220 000 de elev’. 
De asemenea, in școlile teHntce 
au fost înscriși 7 060 de elevi, 
cu peste 4 700 mai mulți ca in 
cursul anului trecut.

ția de vi 
nul ui ț: 
externe 
T.ANIUG

al Adusârii Federala

a ager

• REPUBLICA MALGAS.Ă ? 
recunoscut Girv Regal de 
Uniune NaboaaU 
drept singurul 
legitim al națr 
arată intr-un 
publicitarii- la 

a China Nouă.

S 
— se 

dat 
tâtre • IN CAPITALA SOVIETICA 

avut Joc o adunare festivă.

educației.
Assad a 

acestui an. 
elementare

• CONSILIUL POPOARE
LOR și Consiliul Social-Politic 
ale Adunării Federale a R.S.F. 
Iugoslavia au aprobat numirea 
lui Miloș Minici, vicepreședinte

• IN BAZA UNUI DE
CRET GUVERNAMENTAL, 
în Ghana au fos’ naționali
zate patru companii particu
lare d;n domeniile industriei 
textile și comerțului. De
cretul menționează că a- 
ceste companii au efectuat 
tranzacții ilicite, provocind 
statului prejudicii de peste 
un milion de cedi.

organizată de Asociația de prie
tenie sov eto-romănâ ș: Con
siliul sindical orășenesc Mos
cova al salariaților din institu
țiile de stat, consacrată împli
nirii a 100 de ani de la înfiin
țarea Asociației generale a 
lucrătorilor din România.

• PREȘEDINTELE SALVA
DOR ALLENDE s-a întors, joi, 
la Santiago de Chile, după vi
zitele întreprinse intr-o serie 
de țări din America Latină și

Africa, in Uniunea Sovietică și 
la Națiunile Unite.

în drum spre patrie, dună 
vizita efectuată în Cuba, șefui 
statului chilian a făcut o escală 
la Caracas, unde a avut o în
trevedere de două ore cu preșe
dintele Venezuelei, Rafael Cal
dera.

Noul guvern 
vest-german

• CELUI DE-AL 7-LEA 
BUNDESTAG, întrunit vineri, la 
Bonn, în ședință plenară, i-a fost 
prezentată, de către președinta 
Annemarie Renger, .lista noului 
cabinet vest-german de coaliție 
P.S.D.-P.L.D. Din cei 17 miniș
tri ai cabinetului cancelarului 
Willy Brandt, 12 sînt membri ai 
P.S.D.. iar 5 ai P.L.D

După anunțarea listei noului 
cabinet, miniștrii au depus jură- 
mintul in fața parlamentului. 
In continuare, cancelarul 
ral Willy Brandt a făcut o 
declarație cu privire la 
tura și viitorea activitate 
binetului. subliniind că vor fi 
continuate eforturile pentru 
promovarea politicii inițiate in 
ultimii ani, pe plan extern și 
intern.

fede- 
scurtă 
struc- 
a ca-

Printre consecințele cele mai 
palpabile ale aderării Angliei 
la Piața comună se numără și 
ritmul neobișnuit de concentra
re a capitalului. Anul 1972. 
timul inainte de intrarea 
C.E.E., a fost caracterizat, 
tr-adevăr, de o avalanșă cu 
tul neobișnuită a fuziunilor, 
care liderul opoziției laburiste 
în Camera Comunelor, Harold 
Wilson, a numit-o „aproape 
obscenă". Incepind din ianua
rie, marile concerne și compa
nii britanice au înghițit firme 
în valnare de aproape 5 mili
arde de dolari față de aproxi
mativ 2 miliarde în 1971. Nu 
este de mirare că revista „OB
SERVER® ținea recent să aver
tizeze că. dacă ritmul acestui 
proces se va menține o perioa
dă nrai îndelungată de timp, 
„nu poate exista nici o îndoială 
că viziunea teribilă a unei in
dustrii engleze ce se va găsi 
intr-o bună,zi în ghiarele unui 
singur Leviatan va deveni rea
litate".

Cîteva din fuziunile mai spec
taculoase din ultima perioadă :

• Concernul Trafalger House 
Investments | 
transporturi 
(proprietara 
beth II") ;

• Pentru , 
sa de către 
concernul Bowater, 
mare producător de hîrtie 
ziar din lumea 
cumpără. Ia rindul său, grupul 
Ralli—International din branșa 
comerțului mondial cu materii 
prime.

• Cea mai mare societate 
occidentală de navigație, „Pe
ninsular and Oriental Steam 
Navigation Co" (, P. an O.“), 
după ce a eșuat în încercarea 
de a prelua concernul de tere
nuri de construcții Bovis, se 
află la rindul ei in situația de

Caricaturistul Revistei londoneze 
„The observer" redă în propria 
sa viziune procesul înghițirii mi

cilor firme, de către cele mari
preia societatea de 
maritime Cunard 
lui „Queen Elisa-

a evita înghițirea 
■ același concern, 

cel mai 
de 

occidentală,

a fi inghițită de gigantul co
mercial Inchcape.

Declanșată de setea de pro
fituri a marilor monopoluri (și, 
în subsidiar, pentru a face față 
concurenței sporite în cadrul 
Pieței comune lărgite) avalanșa 
fuziunilor reprezintă, după cum 
s-a văzut, o puternică sursă 
de nemulțumiri în rindul opi
niei publice engleze. Nemulțu
mirea este justificată dacă se 
au în vedere—consecințele ne
gative ale concentrării capita
lului pentru masele de oameni 
ai muncii, pentru care fuziunile 
nu înseamnă decît o posibili
tate sporită a monopolurilor de 
a dicta nivelul prețurilor și al 
salariilor.

BAZIL ȘTEFAN

KF.DAUTIA Șl ADMINISTRAȚIA : București. Piața .Scinteii". Tel. 17.60.in. 17.60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATEUIA* — Serviciul Import-Export P.><ă — București — Calea Giiviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001" — Tiparul t Combinatul poligrafic „Casa Scinteii**.

Victoria concludentă a 
coaliției guvernamentale în 
alegerile , 7 ' _
de la 19 noiembrie a sim
plificat în mare măsură sar
cina constituirii celui de-al 
doilea cabinet Brandt. Tra
tativele purtate de delega
țiile P.S.D. și P.L.D au fost 
încheiate cu succes în ter
menul prevăzut, adică pînă 
la data convocării 
Bundestag. Probleme 
mai complicate a pus 
structurarea cabinetului 
desemnarea titularilor 
resort — ații datorită 
rinței liberalilor de a 
mai bine reprezentări în 
vern cît și a necesității 
ținerii unei mai bune func
ționalități.

Cabinetul cuprinde cinci 
noi miniștri, dintre care doi 
liberali — Hans Friederichs, 
la Ministerul economiei, și 
Werner Maihofer ca minis
tru fără portofoliu. Printre 
noii miniștri social-demo- 
crați sînt de remarcat Hans- 
Jochen Vogel, fostul primar 
al Miinchenului, desemnat 
în fruntea noului minister 
al amenajării teritoriului și 
construcției de locuințe, și 
fostul secretar de stat la 
Cancelaria federală, Egon 
Bahr, devenit ministru cu 
însărcinări speciale. —

Măsurile de restructurare a 
cabinetului privesc atît di
zolvarea resorturilor-mamut 
prin crearea 
tere, cît și 
sarcinilor și 
Notabilă este 
reconstituirea 
economiei prin 
departamentelor 
din fostul ..colos al econo
miei și finanțelor" condus 
pînă în vară de Karl Schil
ler. O împărțire similară a 
avut loc, de asemenea, la 
resorturile internelor, trans
porturilor și educației, de
partamentele amenajarea te
ritoriului, construcțiile de 
locuințe. poștele și teleco
municațiile și problemele 
cercetării și tehnologiei con
stituind în prezent ministere 
independente.

In fine, o noutate și in 
Bundestag, care are in frun
te pentru prima dată o fe
meie, pe deputata social-de- 
mocrată Annemarie Renger.

pentru Bundestag

noului 
ceva 

re-
Și 

de 
do- 

fi 
gu- 
ob-

de noi minis- 
redistribuirea 

competențelor, 
primul rind 
Ministerului 
despărțirea 
respective

in
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0 „Madona"...

regăsită

după doi ani
O pictură a lui Rafael, 

„Madona și copilul", evalua
tă la 1,2 milioane dolari, a 
fost descoperită la reședința 
unui mare negustor de ta
blouri din Los Angeles. Po
liția a declarat că a arestat 
trei persoane după ce două 
dintre acestea încercaseră 
să vindă tabloul unui negus
tor de obiecte de artă. Pic
tura, care mai este cunos
cută și sub numele de „Ma
dona Peruzzi", după modelul 
folosit de pictor "in jurul a- 
nului 1 500, fusese dată dis
părută în anul 1970 de la 
locuința unui colecționar 
particular.
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