
Vă prezentăm astăzi:
Proletari din toate țările, uniti-vă !

OMUL CARE CONDUCE
DOUĂ TRACTOARE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ïn pagina a lll-a
ANUL XXVIII, SERIA II, Nr. 7351 8 PAGINI —30 BANI SÎMBĂTĂ 6 IANUARIE 1973

ȘEDINȚA BIROULUI C.C. AL U.T.C.
Vineri, 5 ianuarie a.c., a 

avut loc ședința Biroului 
C.C. al U.T.C. care a ana
lizat munca politico-ideolo- 
gică desfășurată de orga
nizațiile U.T.C. in rindurile 
tineretului precum și acti
vitatea Biroului de Turism 
oentru Tineret.

Apreciind că in perioa
da care a urmat Conferin
ței Naționale a P.C.R. s-a 
îmbunătățit conținutul ac
tivității de pregătire politi
că a tineretului, Biroul C.C. 
al U.T.C. a stabilit măsuri
le ce se impun în vederea 
creșterii eficienței învăță- 
mîntului po'itico-ideologic 
pentru înarmarea tuturor u- 
teciștilor, a intreqului tineret 
cu politica științifică, mar- 
xist-leninistă a partidului,

pentru creșterea aportului 
organizațiilor U.T.C. la în
făptuirea sarcinilor stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972, a in
dicațiilor cuprinse in cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Ședința jubi
liară a Marii Adunări Na
ționale consacrată celei de-a 
XXV-a aniversări a procla
mării Republicii, pentru e- 
ducarea tinerei generații în 
spiritul normelor eticii și 
echității socialiste.

Biroul C.C. al U.T.C. a 
stabilit, de asemenea, mă
suri privind perfecționarea 
activității turistice desfășu
rate în rindurile tineretului, 
pentru mai buna organiza
re și funcționare a Biroului 
de Turism pentru tineret.

TINERETUL—FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

ORGANIZARE TEMEINICA,
SPIRIT GOSPODĂRESC
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ȘI PE ȘANTIERELE DE IRIGAȚII

1 ies secretari U. T» €♦ dîn Satu Mare și

Inițiativele 
care ti recomandă

I DEMARAJ BUN LA HUNEDOARA
| La trei zile, de la înființare, Brigada de producție și educa

ție a tineretului care deservește cuptorul nr. 1 de la C.S. Hu- i

Inedoara se dovedește o formație de lucru viabilă, în stare să ■ 
facă față cu succes sarcinilor care-i revin

| ARGUMENTE : |
• în primele trei zile „cuptorul tine- 

retului" a produs peste plan 105 | 
tone oțel .

© durata de elaborare a șarjelor a | 
fost redusă cu o oră, o oră jumă
tate dar obiectivul tinerilor preve- j 
de o reducere de trei ore

• greutatea medie a șarjelor este cu j 
13 tone mai mare decît cea pro-

| gramată

i BIHOR: LA JUDEȚ SE VORBEA DE ZECEI 
I BRIGĂZI ALE TINERETULUI Șl IN INTRE- I 
| PRINDERE N-AM GĂSIT NICI UNA I I 
IDar comitetul U.T.C. de la „Solidaritatea" Oradea promite să I 

elimine din activitatea sa formalismul care a dat naștere aces- '
■ tei situații. |

Să imprimăm întregii activități 
ritmurile impuse de exigențele

acestui an

FOILETON

Mincinosul
de ION BĂIEȘU

Mincinosul megaloman e 
tipul care se crede buricul 
pămîiitului. Dacă ai neferici- 
mi să-l iei cu tine la un 
drum de zece ore. zece ore 
îți vorbește numai despre el ■ 
cil era el de deștept in copi
lărie, in adolescentă și tinere
le, , ce face și ce drege acum 
și cit e de formidabil. Dacă

(Continuare in pag. a Vt-a)

ZOLTAN JUHASZ - secretar ol 
comitetului U.T.C. la Fabrica de 

confecții „Mondiala"

Cele 5 loturi ale Șantierului 
Nr. 2 Murighiol, trebuie să pre
dea beneficiarului in luna mai 
1973 o suprafață irigată de 5 500 
hectare. Eșalonarea lucrărilor 
prevedea pentru anul care a 
trecut drept principale obiective 
de realizat : stația principală de 
pompare de. la Colina, o stație 
de repomoare. instalarea a 110 
kilometri: cjc 'coritliiere tie azbo
ciment și metal, dalarea cana
lelor principale pe o suprafață 
de peste 65 000 m.p. Sfirșitul a- 
nului a consemnat insă predarea 
la montaj a celor două stații, 
instalarea doar a 76 kilometri 
conductă și dalarea numai a 
jumătate din suprafața plani
ficată. De ce aici, la Murighiol. 
nu au decurs la fel de bine lu
crurile ca pe alte șantiere ale 
Trustului de construcții și îm
bunătățiri funciare Constanța. 
Albești și Valea Nucarilor, de 
pildă ?

— Lucrăm aici in condiții 
ceva mai grele, decît pe șantie-

rul de irigații Valea Carasu. de 
unde am venit, ne mărturisea 
Dan Rosin, tinărul șef al lotului 
4 instalații. Cred că cei mai 
mulți dintre noi nu putem fi in- 
vinuiți că nu ne-am făcut 
datoria, că nu am încercat să 
găsim cele mai bune căi pentru 
încheierea lucrărilor planificate. 
Ne-au împiedicat insă o seri: 
factori care nu țin in exclusi
vitate de noi. Aprovizionarea cu 
materiale, de pildă, a fost ne
corespunzătoare. Nu numai că 
s-a făcut greu, distanța pină la 
bază fiind de 60 de kilometri, 
(de ce n-a fost creată aici o 
bază de aprovizionare proprie ?). 
dar nici in cantitățile și sorti
mentele planificate. Nouă ni s-a 
dat doar ce a rămas după satis
facerea cerințelor celor de pe 
șantierul Valea Nucarilor. unde 
lucrările sini conlractato in 
acord global. Din această ’ cauză 
nu am avut posibilitatea să a- 
plicăm o serie de metode dc 
lucru mai rapide.

La T.C.T.F. ni se prezintă si
tuația aprovizionării preferen
țiale a șantierului Valea Nuca
rilor drept obiectivă (?!) ca și 
faptul că o serie de repere lip
sesc din cauza nconorării con
tractelor de către furnizori (fa
bricile „Progresul" București. 
Medgidia și altele). Din această 
cauză; pentru 2.£ km. pentru 

’cere s-au prevăzut inițial tuburi 
premo. s-a schimbat soluția 
tehnică prin înlocuirea cu 
tuburi de metal (aceasta dato
rită nefurnizării tuburilor pre
mo de către Fabrica ..Progre
sul'1 din București). Soluția însă 
a fost dată foarte tirziu șantie
rului deși proiectantul nu este 
altcineva decit sectorul de resort 
al T.C.T.F. Constanța.

Ni se mai relata însă și o 
altă cauză : lipsa de oameni ca-

OCTAVIAN MILE A
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Sâptâin nidi — 
o zi de muncă

GHEORGHE PUȘCAȘ - secre
tar al comitetului U.T.C. la Gru
pul de Uzine si utilaj minier 

UN IO

Brigăzile 
tineretului

VASILE POP — secretar al co
mitetului U.T.C. la Fabrica de 
mașini casnice emailate „23 

August“

Autocontrolul
utecist

patriotică
Cei peste 950 de uteciști de 

la Fabrica de confecții ^Mon
diala“, în frunte cu secretarul 
lor, au hotărît în unanimitate 
ca săptămînal să efectueze o 
zi de muncă patriotică pe șan
tierele de construcții alo viito
rului cămin al tineretului, al 
creșei și căminului pentru co
pii. De notat că această iniția
tivă este nu numai substanția
lă prin rezultatele prevăzute 
dar, în același timp, extrem de 
oportună : la toamnă tinerii se 
vor muta în casă nouă iar co
piii salariaților fabricii vor do- 
bîndi un univers modern de 
joacă, de bună educație.

in permanență 
peste plan

încă din timpul anului de-a- 
bia trecut, cele trei brigăzi ale 
tineretului și-au afirmat pre
zența in producție prin fapte 
de prestigiu. Lunar, aceste bri
găzi iși depășeau planul de 
niuncă cu cite trei si chiar 
cinci procente. Chiar de la în
ceputul anului în curs, uteciștii 
au hotărît să-și depășească lu
nar prevederile de plan cu cite 
10 procente. Pentru a putea 
spune, fiecare dintre ci, că au 
pus umărul la îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

tic CdlitatC
Inscripția „Mă controlez sin

gur“ a apărut în dreptul fie
cărui banc de lucru, strung sau 
presă. Adică peste tot acolo 
unde lucrează tinerii. Este o 
inițiativă care dovedește înalta 
conștiință și responsabilitate 
muncitorească care domnește 
printre uteciștii fabricii. Acest 
robust spirit de autocontrol și 
autocritică a fiecărui tinăr din 
organizație înseamnă pași deci
sivi în mărirea productivității 
și perfecționarea calității fie
cărui produs al fabricii.

PE MARGINEA UNEI ANALIZE ÎNTREPRINSE

DE SECRETARIATUL COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL U. T. C.

Din exemplul pozitiv 
lipseau... balamalele

Dacă am ajuns să discutăm 
bilanțul primului trimestru pri
vind activitatea în atelierele teh- 
nico-productive ale Liceului ,,Ion 
Slavici" din Arad, acest lucru se 
datorește lecturii unui material ce 
a stat, la buza unei analize a a- 
celeiași probleme în secretariatul 
comitetului județean U.T.C. Din
tre cele 208 ateliere existente la 
1 septembrie în județ, cel al a- 
mintitului liceu se distinge prin 
cîteva rezultate, care, comparate

ȘCOALA 
INTEGRATĂ 
PRODUCȚIEI

cu cele înregistrate în alte școli, 
sînt apreciate drept foarte bune. 
Valoarea producției realizate in 
anul școlar trecut se ridica la

150 000 lei. Pe primul trimestru 
școlar al acestui an se estimează 
circa 16 000 lei. Afară de aceas
ta, se spune, tot pentru activita
tea productivă din acest liceu, a 
fost preluată inițiativa tinerilor 
de la Uzinele „Timpuri Noi“ din 
București : Brigăzi de tineri mun
citori de la Uzinele de vagoane

I. DANCEA

(Continuare în pag. a Vll-a) Noutăți arhitectonice pe valea Oltului

TEHNICA
de ACULIN CAZACU

Auzim, adesea, ca inserția masivă de tehnică modernă în 
cimpul re oțulor atit de fin articulate ale educației reprezintă 
un pericol major. Auzim, tot atit de des, că, dimpotrivă, teh
nologia educației este sinonimă cu viitorul optimal al aces
teia. Dealtfel, oriunde apare instrumentul tehnic, opiniile 
se divizează. Ne creăm mijloace de ascuțire a puterii de pe
netrație in esențial dar, simultan, ne întrebăm de pe poziții 
variate asupra finalităților întreprinderii noastre, in fond, 
deși nu putem epuiza prin aceasta discuția, ne întrebăm dacă 
putem sau nu comunica mai bine unii cu alții. Tehnica, spun 
unu, diminuează sau chiar anulează putința și posibilitatea 
comunicării directe, socio-afective dintre indivizi. După cum, 
spun alții, adermd nu o dată la un soi de extremism tehno- 

tehnica a lărgit deosebit de mult aria comunicației, a 
făcut să intre în contact, prin înșurubare in eter sau prin 
exploatarea cablului, indivizi care se află la distanțe imense. 
Circulația mesajelor este, după aceștia, mult mai mare decii 
ne putem imagina fiecare în parte. Tele-legătura, oricit or 
părea de insensibila, este purtătoare de elemente afective, 
antrenează omul în toată complexitatea ființei și personali
tății sale.

Dincolo de această dispută, în fața căreia ofensiva tehnicii 
pare a fi globală, un lucru este cert și recunoscut ca atare : 
oamenii, mai cu seamă tinerii, s-au simțit totdeauna bine în 
grup, au dobîndit acolo sentimentul securității sociale, con- 
tactîndu-se direct, pe un fond de raporturi în care transfe
rul de experiență și racordul de afectivitate se realizează spon
tan. prin firea lucrurilor. Comunicația in grup este domeniul 
nemijlocit al educației. Mașina, oricit de perfecționată ar fi, 
nu se substituie grupului, nu se poate substitui acestuia. Ea 
ne prelungește simțurile și ne încheagă cunoștințele, dar 
nu ne poate înlocui sentimentul de apartenență și satisfacția 
traiului comunitar. Tendința (și tentația) firească a asocierii 
oamenilor iși găsește in instrumentul tehnic un auxiliar și nu 
un suplinitor. Am creat-o pentru a ne satisface anume tre- 
buințeji - acum - observăm că, pe lingă funcționalitatea sa 
utilitară, are un recul educațional pe care nu-l bănuiam : 
trebuie, sub impulsul său, să învățăm a fi, a ne pune în 
starea de cunoștință împlinită și de utilizare complexă, în 
masă, organizat, a capacităților sale multiple. Mutațiile în 
tehnică atrag mutații în educație. Ne raportăm acum, in a- 
ceeași măsură nu numai la principii, norme, valori, idealuri, 
ci si la agregatele tehnice.

Aparatul este o componentă a peisajului uman, cu drept 
inalienabil de existentă. Trebuie să știm o-l minui asa cum 
știm a folosi oricare dintre obiectele de tradiție. Educarea 
prin și pentru tehnică se deschide ca un capitol nou, fertil 
al educației, incitînd la explorare și inventivitate, Un dublu 
fenomen se produce, în acest sens, la noi : proliferarea cercu
rilor tehnice și înclinarea expresă sore producție a învățămintului 
pe de o porte si, pe de alta, extinderea exersării percepției 
tehnice in afara unor limite anume de vîrstă, dar cu precă-

(Continuare în pag. a Vll-a)
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Inginer Aurel Ambrozie, 25 
de ani. F.M.U.A.B. : „Există din 
toamnă, înființat pe lîngă Te- 1 
leviziunea română, un consiliu 
al tinerilor ascultători alcătuit 
dintre cele mai diverse profe
sii în acest colectiv am fost 
ales și eu împreună cu tova
rășul meu de muncă, lăcătușul 
B'arbu Constantin. într-un iei 
cunoaștem mai îndeaproape a- 
ceastă problemă. Se remarcă în 
ultima vreme la Televiziune 
cele trei emisiuni exclusiv de
dicate tineretului > „Tinerii 
despre ei înșiși“. „Romantic 
club“ și recent înființata emi
siune „Seară pentru tineret“. 
Acestea reușesc sâ Ilustreze 
viața și preocupările noastre. 
S-a reușit astfel ca operatorii 
televiziunii să asiste și să tran
smită în direct din mijlocul ti
nerilor aflați în cluburi uzinale 
sau case de cultură preocu
pările lor cultural-artistice. A- 
ceste emisiuni, bine pregătite, 
pot deveni pentru tinerii tele
spectatori nu numai o modali
tate instructiv educativă de 
petrecere a timpului liber dar 
și niște prețioase modele de 
Organizare culturală.

Foia Nicolae, virsta 25 de 
ani, sudor, secția a III-a ca- 
zangerie grea „Grivița Roșie“ 
București : „în luna noiembrie 
a anului trecut s-a realizat la 
noi î'n uzină una dintre „sec
vențele“ emisiunii la care ne 
referim Vă amintiți, desigur, 
că punctul de atracție a fost 
prezentarea celui mai tînăr me
canic din țară care lucrează pe 
o locomotivă Diesel. Un fapt 
plin de semnificații și învăță
minte!. Un fapt real, desprins 
din viață. Am văzut și etaiisiuni 
care ne prezentau tineri ale 
căror drumuri sfnt lăturalnice 
celui bun.- Am amintit de aces
te două limite pentru că, în 
general, se crede că ele pot 
spune despre viața tinerilor ab
solut totul. Dar nu-i așa.

Virsta cuprinsă între 18 șl 
25—27 de ani cred că este cea 
mai complexă, mai contradic
torie și. de ce să n-o spunem, 
mai frumoasă. Cu puțin efort 
redactorii emisiunii „Tinerii 
despre ei înșiși" pot surprinde 
mult mai mult din viața noas
tră, din ceea ce este caracte
ristic tinerei generații. Poate 
că în redacția respectivă se 
pleacă cîteodată de la o idee 
prestabilită pentru o anume e- 
misiune. Și gata schematismul !

Știți la ce mă gîndeam eu o- 
dată ? în loc ca reporterul să 
transpire căutînd să smulgă cî- 
teva cuvinte de la tinerii ca- 
re-și pierd vremea prin baruri, 
să li se prezinte acolo, pe loc, 
un film de scurt metraj în ca
re eroii să fie tineri, colegi de 
generație care muncesc și tră
iesc demn.

Pistol Vasile, muncitor la Uzi
na metalurgică, Iași : ,Trecerea 
aparatului de filmat și a mag
netofonului în mina tinerilor 
pentru a se exprima intr-adevăr 
ei înșiși, e o problemă care la 
propriu nu suportă discuție sau 
mai bine zis comportă încă di
ficultăți. La figurat. însă, așa ar 
trebui să se intimple ; ca în e- 
misiunea cu scriitorii in satul lor 
natal. Emisiunile -tinerii dos-pre 
ei înșiși m-atr captivat tocmai 
prin puterea lor de a determina 
păreri, de a isca discuții, de a 
produce cum s-ar spune, o dez
batere în lanț în jurul unor pro
bleme fundamentale ale gene
rației din care facem parte. E 
cazul să se mute însă microfonul 
în locurile unde aceste dezbateri, 
s-au și declanșat și există ca 
realități ideologice. Nu-i singura 
soluție pentru a spori trăinicia 
acestei emisiuni. „Romantic 
club“ s-a creat greșit de la în
ceput în aproape totală necu- 
noștință de ceea ce e într-ade- 
văr romantismul generației de 
azi. Prefața lui Victor Hugo la 
Hernani e, trebuie să recunosc, 
o lecție pe care am invățat-o 
numai pentru a-mi face datoria 
de elev al liceului seral pe care 
îl urmez. De la T.V. și mai ales 
de la „Romantic club“ doresc 
însă o lecție despre prezent, care 
să mă descopere și să mă com
pleteze. Romanticii însă fără în
doială există și dacă sînt, atunci. 
„Romantic clubul“ de ce nu și 
i-âr invita într-adevăr ? Cei care 
îl realizează au dovedit în bună 
parte că nu prea știu care sînt 
aceștia. E foarte adevărat ori 
pare un paradox să spui : meta
lurgistul romantic, operatorul 
romantic, zootehnistul romantic, 
etc, etc. Dar ei există cu ade
vărat !

Dumitru Conț, lăcătuș mor>- 
tor. Uzina Tractorul Brașov, 

secretarul comitetului U.T.C. 
al secției montaj general, 26 
ani : „în ultima perioadă emisi
unea „Tinerii despre ei înșiși“, 
ca și celelalte emisiuni destina
te tineretului a reușit sâ fie 
mai bogată în conținut ajutîn- 
du-ne sâ cunoaștem unele acti
vități mai deosebite desfășura
te de tineri. Consider însă că 
în ceea ce. privește tematica 
emisiunii Tinerii despre ei în
șiși, ea trebuie să fie în mai 
mare măsură inspirată din via
ța tinerilor, sa se pună un ac
cent mai mare pe părerile ti
nerilor și mai puțin ale unor 
oameni consacrați în diferite 
domenii. Aș propune ca Televi
ziunea să ne prezinte în emisi
unile pentru tineret activitățile 
desfășurate de tineri în urma 
chemării la întrecere lansată 
de C.C. al UT.C. Ar fi util ca 
acestea să oglindească rezulta
te, forme, metode noi folosite 
de organizațiile U.T.C. în an
trenarea tinerilor Ia muncă, 
ale celor mai eficiente inițiati
ve, să fie popularizate pe larg 
cu titlu de schimb de experi
ență. Ne-ar interesa, de ase
menea, popularizarea cu ajuto
rul T.V.-ului a experiențelor 
înaintate ale unor județene
U.T.C. privind organizarea șan
tierelor muncii voluntar-patrio- 
tice pentru că din presă știm că 
o serie de județe și-au sporit 
bazele cultural-sportive destina
te tinerilor prin muncă patrio
tică.

Ion Cîrciu, 25 de ani, lăcătuș 
mecanic la Uzina de mașini e- 
lectrice București. Iată pe e- 
cran o hală de uzină cu strun
guri și cazane imense. în 
prim plan un tînăr muncitor 
căruia reporterul îi pune în, 
față un microfon ca să răspun
dă ce face acolo. Nu termină 
bine fraza, căci reporterul gră
bit trece mai departe. Cu aceasta 
s-a încheiat „reportajul de 
muncă“ de la uzina XI. La 
astfel de imagini întotdeauna 
am avut senzația, că se filmea
ză „de-afară" doar ca între a- 
cele cazane imense să fie pre
zent și un om. Fac parte din 
colectivul oamenilor muncii. 
Luna trecută am avut cu toții 
o consfătuire pe uzină. S-au ri
dicat acolo atîtea probleme, de 
viață, de producție, s-a discu
tat cu atîta pasiune înclt mă 
gîndeam că o transmisiune 
chiar în direct a unor astfel de 
discuții ar fi profilat cel mai 
bine și mai semnificativ co
lectivul de muncă și fabrica 
noastră. Emisiuni de acest fel, 
direct legate de viață, de fră- 
mîntările ei, ne interesează 
foarte mult“.

Cornelii! Dan, șef de raion la 
Magazinul Universal „Victoria" 
secretar al organizației U.T.C. 
București : „Premisele de la ca
re pleacă o serie de emisiuni 
T.V. pentru tineret sînt bune, 
mai exact, reale, de o stringen
tă actualitate în sine. Strădu
ința realizatorilor T.V. în a- 
cest sens trebuie subliniată. 
Trebuie să constatăm în același 
timp că, mai ales cu exempli
ficările negative, se cade une
ori în spectaculos sau în pito
resc. De ce ? Pentru că de re
gulă se apelează la cazuri li
mită. Fiecare ..abuz" își are în 
purtătorul său o „istorie", e 
drept nespectacul'oasă. dar im
portantă. Aș vedea de pildă o 
emisiune utilă în ciuda naivi
tății titlului „Ți-al ajutat vreo
dată colegul semenul 7" O e- 
misiurse în care să se discute 
nu realități deja juridice, ci mo
rale, în care să se pună In 
evidență tot com ce de regulă 
ascundem, egoismul, nepăsarea, 
comoditatea noastră, căci nici 
o faptă antisocială nu înfloreș
te pe planeta Marto. Să vedem 
exact ce •responsabilități ne in
cumbă. ce „vini“ planează și a- 
supra .noastră care nu știm a- 
desea despre omul lîngă care 
muncim decît că e înalt, brunet 
sau că fumează țigări „Car- 
pați“. O emisiune în care să 
vorbim concret, firesc și ome
nește despre lucruri care com
pun viața noastră de zi cu zi. 
Emisiunile de divertisment, ca 
să trec la alte aspecte, își au 
locul lor șl nu-1 subestimez. 
Înregistrez Insă la acest capi
tol că se acordă din ce în ce 
mai puțină atenție melodiilor 
românești, neexceptînd cele de 
succes, chiar dacă de la succe
sul lor au trecut deja cîțiva 
ani, că fugim cam mult după 
nou și după tot ceea ce se în- 
tîmplă în muzica ușoară pe alte 
meridiane. In altă ordine de 
idei aș vrea să mii subliniez 

că este necesară o mai mare 
diversitate de emisiuni, un mai 
judicios echilibru între pro
gramarea lor pe diverse canale.

Cornel Munteanu, lăcătuș 
Electrobanatul Timișoara, 23 
ani : „Sînt emisiuni bune, dar 
care ar putea fi foarte bune 
dacă li s-ar acorda un cadru 
mai larg in care diferitele ca
zuri sau situații sâ fie dezbă
tute. Sint aduși în fața apara
tului. de exemplu, tineri fără 
ocupație. Astfel de „exempla
re“ se aseamănă foarte mult 
între ele. De aceea, mă gîndesc 
că discutarea lor să se realizeze 
nu numai în studio, într-un 
local sau pe stradă, ci și în 
mijlocul opiniei publice, într-un 
colectiv dintr-o uzină sau șan
tier".

Ioan Mica, 26 de ani, lăcătuș 
la C.S. Hunedoara : „Ar fi util 
dacă la emisiunea tinerii des
pre ei înșiși ar apărea și chipu
rile unor oțelari furnaliști, la
minatori cu care ne mîndrim 
astăzi. Indiscutabil că ei ar re

UN SONDAJ DESPRE EMISIUNILE

prezenta o atracție pentru ti
nerii de virsta lor. Ducînd 
ideea mai departe aș recomanda 
televiziunii să abordeze și unele 
probleme de viață ale tinerilor 
din marile cetăți industriale ale 
țării".

Secția sculărie, matrițerii 
Coman Marin și Perețeanu 
Paul, amîndoi avînd aceeași 
vîrstă — 25 de ani.

Coman Marin : „Am văzut o 
emisiune în care un tînăr a fost 
întrebat „Ce s-a construit la 
Porțile de Fier“. Foarte senin 
a spus ,.Nu știu“. Era filmat în
tr-un bar. Vă mărturisesc că 
am simțit nevoia să merg și eu 
o dată într-un bar să mă con
ving că există și asemenea ti
neri. Cu aceasta am vrut să 
spun că emisiunea dedicată 
nouă csle mai întotdeauna bună. 
Dar dacă ne-am opri la o astfel 
de afirmație ar însemna să ui
tăm și „minusurile“ in activi
tatea redactorilor care o reali
zează.

Iată’ ce vreau să Spun : mai 
toți tinerii care ne sînt prezen
tați ca exemple bune sînt uto
piști. Dar despre viața de orga
nizație nu cred sâ fi văzut vreo 
emisiune special dedicată“.

Perețeanu Paul : „Știu că-i 
mai ușor să sugerezi idei de--it 
să realizezi o anume emisiune. 
Cu toate acestea nu mă pot. opri 
sâ spun, și asta știm cu toții, că 
nimeni nu reprezintă totul prin 
sine. „Erou" poate fi și un co
lectiv de tineri. N-am văzut, 
din cîte am urmărit, mai mult 
de două emisiuni care să pre-, 
zinte colective de tineret. După 
cum nam văzut emisiuni care 
să se ocuoe de tineri care au 
îndrăgit meserii creatoare tradi
ționale (sculptori, pictori ama
tori) și care caută prin măies
tria lor să le prelungească exis
tența. chiar și în epoca științei 
și tehnicii"

Ionel Zaharia, electrician, 18 
ani, secția axe-plnioane, Uzina 
Tractorul Brașov : Consider 
oportun ca aceste emisiuni să 
vizeze în mai mare măsU'S 
problemele legate de informam 
și documentarea tehnicO-științi- 
fică si economică : în acest scop 
se impune o colaborare mai 
fructuoasă cu Institutul național 
de informare și documentai e 
științifică și tehnică. Aceasta cu 
âtît mai mult cu cît activitatea 
desfășurată se repercutează 
asupra îndeplinirii angajamen
telor de onoare ale întreprin
derii pentru realizarea planului ’ 

cincinal în 4 ani și jumătate. 
Emisiunea la care mă gîndesc 
trebuie să ofere tinerilor și, nu 
numai nouă muncitorilor, ci și 
celorlalte cadre din industrie, 
Ingineri, maiștri, economiști, 
cele mai noi realizări pe plan 
mondial și din țară în scopui 
generalizării șl aplicării lor, al 
dezvoltării creației tehnice ori
ginale".

Barbara Wippert, filatoare, 
Industria Linii Timișoara, 20 
ani : „Le urmăresc ori de cîte 
ori am prilejul. Sînt utile, de 
multe ori mă intrigă însă fap
tul că nu sint investigate pînă 
la amănunt CAUZELE care ge
nerează apariția unor fenomene 
negative sau, invers, cele care 
favorizează apariția tinerilor 
exemplari. Aș propune ca șî cu 
prilejul acestor emisiuni tele
spectatorii să aibă posibilitatea 
intervenției directe, prin tele
fon, întocmai ca la emisiunea 
de știință „Mai aveți o între
bare“.

Virgil Bizadea, 25 de ani, 

cocsar, C. S. Hunedoara : 
„Există în emisiunile pen
tru tineret ale televiziunii mul
te relatări despre experiențe 
triste de viață, o abundență de 
huligani, vagabonzi, pletoși etc. 
îmi vine în minte insistent 
exemplul unei fete care a deve
nit o clientă a închisorilor. Cred 
că de aceste specimene trebuie 
să se ocupe miliția și într-o 
foarte mică măsură televiziunea. 
Unii tineri nu rețin mesajul 
emisiunii ci doar detaliile, par
ticularitățile infractorului popu
larizat. Ei deprind tehnica 
acestora pentru că se prezintă 
cu lux de amănunte cazul, cum 
au furat, cum au trișat etc. 
M-ar bucura nespus de mult să 
văd o emisiune despre tinerii 
recuperați, să aflu cum au par
ticipat organizațiile U.T.C. pen
tru a-i readuce pe drumul cel 
drept pentru a-i reda societății, 
în această ordine de idei îmi 
amintesc cu plăcere de o emi
siune mai veche care a înfăți
șat o inițiativă a unei organi
zații U.T.C. de sector din 
București, de încadrare a tine
rilor de muncă".

Tudor Constantin — anul III, 
Comerț interior, 21 de ani : 
„Emisiunile în care apar studen- 
țfî sînt, ce-i drept, cam rare, și 
ne-ar place să fim filmați „la 
noi acasă“, în facultate, la can
tină, la cămin. Am vrea să ve
dem mai pe larg aspecte din 
viața studenților din alte țări“.

Dan Bărbulescu — pishoîog, 
30 de ani — Centrul Universitar 
București Ar trebui ca stu
denții să aibă lunar sau bilunar 
o emisiune despre și pentru ei, 
despre cămine, cursuri, semina- 
rii, distracții... Iar o asemenea 
emisiune s-ar cuveni realizată 

în colaborare cu un colectiv de 
studenți. S-ar putea face emi
siuni despre o facultate, un in
stitut, un centru universitar — 
cu specificul acestora — și aici 
ar putea fi incluse date despre 
istoricul facultății sau centru
lui universitar respectiv. Nu 
credeți că ar fi interesant de 
pildă un reportaj „gen Mândrie“ 
despre universitatea bucureștea- 
nă cu istoricul ei ? In forma 
lor actuală emisiunile pentru 
tineret cuprind „de toate pen
tru toți tinerii“ — ori ele ar 
cîștiga un plus de personalitate 
și de priză la public dacă ar fi 
dedicate fiecare unei întreprin
deri sau instituții, Aș vrea să 
remarc în cadrul „Serii pentru 
tineret“ rubrica „Dragostea ca 
temă de film și meditație“. Ar 
trebui acordat un spațiu mai 
întins aspectelor din viața tine
retului de peste hotare. Ar 
trebui mai multe aspecte 
filmate pe „viu“ din viața 
tinerilor de toate profesiile, dia
loguri mai spontane cu un ritm 
mai alert, filmări făcute cît mii 
mult pe teren și cît mai puține

în studio. Și mi-ar place să 
dispară... „clasicul" interviu 
luat într-un birou în timp ce pe 
peretele din spate se vede agă 
țață o hartă sau mai știu ce alt 
asemenea'decor. Un interviu se 
poate lua de pildă șî în pauza 
unui meci sau la un pahar cu 
bere, oriunde, și ar fi mai ve
ridic. Mai sînt multe de reali
zat în ceea ce privește persona
litatea interviului și cadrul lui. 
Lucrul acesta este, bineînțeles, 
valabil nu numai pentru emi
siunile de tineret“.

Radu Gheorghe, proiectant, 
„Grivița Roșie" 27 de ani : 
..Este o emisiune bună. Dar 
dată la o oră prea tîrzie. 
O bună parte din realiză
rile ce ne-au fost prezentate 
anul trecut s-au „suprapus“ pe 
ceea ce am dorit. Dar în cazul 
discutării colective a unor fil
me as vrea să spun că inițiativa 
nu mi se pare prea fericită și 
iată de ce :

Filmul are o idee. Personaje
le, întîmplările lor sînt dirijate 
plecînd de la scenarist și termi- 
nînd cu regizorul. Faptul ds 
viață de la care a plecat filmul 
suferă modificări. Producătorul 
ține să-și spună și părerea lui. 
Atunci ? Ce se discută ? Ce ofe
ră viața sau .ce oferă acei care 
lucrează filmul ? Eu știu că nu 
poți fi cu aparatul de filmat la 
fața locului atunci cînd se pe
trece un fapt excepțional. Dar 
se poate foarte bine ca să pui, 
în cadrul unei emisiuni, față în 
față eroul sau eroii întîmplării 
cu alți tineri. Este propunerea 
mea. ...

Tntr-o altă ordine de idei": 
sînt foarte mulți tineri inovatori, 
îi cunoaștem prea puțin, iar 
presa nu ni-i poate înfățișa în 
acțiune.

în sfîrșit, vreau să spun că

IUBIREA MEREU TÌMÀRÀ...

Două fotografii de Andrei Bârsan

o emisiune este bună atunci 
cind după ce am urmărit-o, mâ 
face să mă gîndesc la multe 
alte lucruri decît să-mi rezolve 
nu știu cîte probleme“.

Ion Nedelcu, anul 1. Ia Școala 
tehnică de maiștri „Tehnome- 
tal“. București : ..Ev consider în 
ansamblu reușite emisiunile 
pentru tineret, inclusiv cele de 
divertisment. Reproșul meu ar 
privi nu atît ceea ce se oferă 
tinerilor, ci cum se oferă.

Aș vrea ca televiziunea să fil
meze chiar în fabrică, într-o 
pauză sau după program, să înfă
țișeze fapte, căi i ele sînt mai 
frumoase și mobilizatoare decît 
vorbele. Noi punem preț de 
pildă în ultimul timp pe auto- 
utilare. De multe ori noi Iară 
ajutorul specialiștilor străini, 
sau al unor tehnicieni trimiși Ia 
specializare în străinătate, mon
tăm și asamblăm mașini total 
necunoscute nouă, le reinven- 
tăm într-un fel. Și merg, dau 
randament. Dar. aceasta nu se 
face ușor Să se filmeze asta pe 
viu o dată și se va obține o 
emisiune extrem de interesantă, 
o emisiune care poate avea e- 
cou, care poate pune ambiții la 
încercare".

Popa Mircea, anul II Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu“ 
20 de ani : „îmi amintesc cu 
plăcere despre emisiunea al că
rei invitat a fost Tudor fleica. 
Ar fi poate necesară populariza
rea unor formații tinere de mu
zică ușoară alcătuite din nepro- 
fesioniști. Există atîtea formații 
bune prin facultăți, -dar nu nu- 
țjiai la form^Pjlg studențești mă 
‘refer. Așa cârti ar trebui popu
larizată și stimulată creația 
muzicală a tinerilor membri ai 
acestor formații — au compo
ziții originale, unele foarte bune

și cărora li se dă prea punnă 
atenție“.

Alexandru Klinger. electri
cian, Electrobanatul, 26 ani : De 
multe ori tineri ajunși în si
tuații critice își motivează aba
terile prin anturajul in care au 
picat sau prin lipsa’ unor spa
tii adecvate distracției. Nu în
țeleg de ce abordarea unor a- 
semenea argumente nu se face 
și de pc pozițiile organizației 
U.T.C.. știut fiind că rosturile 
ei tocmai acestea sînt : de a 
pune la dispoziția tinerilor, prin 
acțiunile întreprinse, un pro
gram adecvat preocupărilor lor. 
în plus, absența organizațiilor 
U.T.C. la realizarea acestor emi
siuni ca partener autorizat mi 
se pare inexplicabil. De pildă, 
mă gîndesc că în uzina noastră 
cu peste 4 500 de salariați noi 
am putea pune Ia dispoziția 
realizatorilor ambelor emisiuni 
material faptic, atît pozitiv, cit 
și negativ, suficient de consis
tent“.

Dumitru Negru 25 de ani, 
sculer-matrițer U.E.M.B. : „Ur
măresc emisiunea ’„Tinerii des
pre ei înșiși“. Era foarte Inte
resantă. dar s-a cam ba
nalizat. Abundă în cazuri 
negative. „Eroii“ sînt per
sonaje de excepție. Mai mult 
aș vrea să văd ce fac tinerii 
dintr-un colț de țară decît le
neșii din baruri și restaurante. 
Aceștia sint la fel, oriunde și 
nu merită să fie aduși în lu
mina reflectoarelor atît de des“.

Tiberiu Klein, 23 ani — 
Brașov, student Ia Facultatea 
de mecanică, secția automo
bile și tractoare anul IV : 
„Aproape întotdeauna urmă
resc emisiunea „Tinerii des
pre ei înșiși“ care e o emi
siune cu multe puncte de vîrf 
chiar și cu destule minore sau 
medii. Mi-au venit în minte 
vreo trei emisiuni care cred eu 
că vor caracteriza maximul, mi
nimul și mediul. Dezbaterea 
despre un tînăr care de ani în
tregi își desfășoară pregătirea 
intelectuală, sacrificind chiar 3 

„ XuțțiLla DcppL. Tij)d jje fapt el_ 
-niHăvMu.riIciîrîdtiIl f2tut a foșj ” 
.. excelentă. 'A-’fost ’poale singura 

dată ' cînd și- intervențiile celor ‘ 
din studio mi s-au părut la su
biect fără mult prea multe filo
zofări. Spun acest lucru deoa

rece cred că emisiunea e dedi
cată educației întregului tineret, 
în acest caz limbajul folosit tre
buie să nu depășească cu mult 
media de înțelegere a tuturor. 
Emisiunea a fost bine regizată 
de realizatori tineri, respectivul 
mințea și i se aduceau contra- 
argumente fiind demascat și 
astfel era pus in situația de a 
recunoaște adevărul. Ca suges
tie la această emisiune nu știu 
dacă telespectatorii au aflat ce 
s-a intîmplat cu el după 2—3 
luni de la prezentare. Ar fi 

■ bine ca evoluția acestor tineri 
să fie urmărită pe film în dis
cuții. O emisiune pe care o 
consider de un nivel mediu a 
fost și în legătură cu absolventa 
Conservatorului din Cluj, re
partizată la Cuca. S-au urmărit 
impresiile ei după 2—3 luni de 
la repartizare cu necazurile ei, 
cu bucuriile ei destul de mici și 
mai ales dorul de casă. Probabil 
reportajul a fost redat așa cum 
s-a filmat... Dacă s-a 
urmărit redarea strictă a stării 
ei sufletești chiar și cu acel 
imens dor de casă, atunci emi
siunea e realizată. Dar impre
sia mea e că s-a urmărit alt
ceva : integrarea rapidă a ab
solventului în producție. Din 
acest punct de vedere nu a 
fost cel mai fericit caz, (greu
tățile obiective care impiedică 
să-și desfășoare activitatea la 
un nivel modern, atitudinea co
legilor care ar fi trebuit să dea 
dovadă de mai mult tact, mai 
multă înțelegere).

O emisiune care nu mi s-â 
părut deloc reușită, tot la „Ti
nerii despre ei înșiși“, a fost 
cea de. pe colina Universității 
brașovene. Lucrurile' spuse a- 
colo erau pentru un brașovean 
prea banale, dar nici cadrul 
(exact in mijlocul bolului, în 
fața aulei) și poate nici cei 
intervievați n-au reușit să re
țină atenția telespectatorilor. 
Din cei invitați, doi studenți 
n-au scos nici un cuvînt proba
bil din cauza timpului limitat 
al emisiunii. Cîteva sugestii ; ar 
fi bine ca asemenea dezbateri 
să Se facă în cadrul unui colec
tiv (grupă studențească, echipă 
de muncitori, clase de liceu, 
etc.). să se discute viața colec
tivului de tineri. Cred că tre
buie insistat în liceu pe felul 
cum se face orientarea profe
sională și ce e de făcut pentru 
a o îmbunătăți radical (cazul li
ceului de la Botoșani a fost des
tul de elocvent). Apoi eroii re
portajelor — în special cei ne
gativi — ar trebui urmăriți în 
timp. Cei care dezbat aceste 
cazuri să nu fie întotdeauna a- 
ceiași : — să fie studenți, elevi, 
muncitori ; să se vadă și punctul 
lor de vedere clar fără ocoli- 

„ștjri, rețineri. Ar fi bine și cî- 
ejjiisiuni î» Taeultate în 

TlfȘfeățurfl cu integrarea'absolven
tului iii producție, cum o vede 
el în viitor și poate un repor
taj în rindurile celor care ii 
primesc pe absolvenți".

Am primit numeroase scrisori prin care Sîffltem rugați să 
vă cerem o descriere a vieții pe care o duce un tenisman in
ternațional în timpul desfășurării unui concurs. Cititorii noș
tri ar vrea să cunoască amănunte din felul de viață al cam
pionilor, amănunte, pe care TV-uI de la Roland Garros sau 
IVimbledon nu le poate cuprinde.

IN ZBOR
SĂPTĂMlNILE 

TREC...
Să vă povestec, deci, cîteva momente din săptămina unui 

jucător de tenis.
Pentru foarte multă lume, jocul de tenis este o înscriere pe 

orbită, după care urmează un lung șir de plăceri. Cu alte 
cuvinte, totul e să ajungi în elita mondială a tenisului, pen
tru ca apoi să te însoțească doar zâmbetul, premiul și aplau
zele. Cu îngăduința dv„ ani să vă povestec cîte ceva, chi’ar 
cu riscul de a vă dezamăgi puțin.

Să presupunem că duminică seara s-a încheiat un turneu 
internațional. Orașul ? N-are importanță. Poate fi Ricllmond, 
poate fi Londra, Palermo, Stockholm sau ce vreți dv. In ge
neral, duminică seara este o zi foarte grea, pentru că adună 
toate cotele de oboseala ale întregii săptămini. Ești atît de 
obosit, incit adormi cu mare greutate. Luni dimineața te 
trezești foarte devreme, pentru că trebuie să ajungi la ae
roport. Urmează obișnuita forfotă a transportului și a aero
portului, cu nenumărate complicații intervenite pe parcurs. 
Totul pare pregătit pentru crearea de noi obstacole. O, de 
ați ști de cîte ori zaci în aeroport, ore în șir, pentru simplul 
fapt că radarul, acest aparat atît de perfecționat, n-a reușit 
încă să învingă ceața !

Dar, să presupunem că ai reușit să intri în avion, nu prin 
intrarea 23, ci prin intrarea 28. pe o altă rută, in care se mai 
produce o modificare de itinerar cu o escală neprevăzută. 

Urci in avion, lăsînd impresia că totul e în regulă. Toți sînt 
calmi în aparență. Dar nu e nici pe departe așa. Pentru că 
toți avem memorie, pentru că toți știm ce știm. Știm foarte 
bine că nimic nu asigură decolarea, știm foarte bine că nimic 
nu asigură aterizarea. Urmează, deci, o nouă uzură nervoasă, 
pe care trebuie s-o învingi.

In sfîrșit, ai ajuns! De foarte multe ori ești în situația de 
a alerga la hotel, pentru a-ți lăsa bagajele, pentru a arunca 
în sacul de concurs cele necesare, și de a-ți continua drumul, 
în marc viteză, — peste stopuri și ambuscade, — spre arenă. 
Dacă organizatorii reușesc să te amine pentru marți, atunci 
e bine. Dacă trebuie să joci, însă, chiar luni după amiază, vă 
imaginați că numai un mare efort de voință poate să te adap
teze la noile condiții de concurs.

De cele mai multe ori, seara ești frînt de oboseală. încerci 
să pătrunzi într-un cinematograf, dar renunți — pînă la urmă 
— pentru că ești ținut, totuși, de o anumită oră de somn, care 
oră de somn hotărește asupra antrenamentului de a doua zi 
de dimineață. Și astfel cercul continuă, ca într-o adevărată 
roată a lumii, fără un pic de odihnă. Tin să vă r»ai spun că 
în tot acest vîrtej cu avionul și cu racheta, se interpun tot 
soiul de cocktails-uri, și serate organizate de tot soiul de mu
nicipalități și personalități. Seratele și cocteilurile sînt for
male șî apăsătoare. In general fiecare se simte obligat să te 
intrebe Ceva în legătură cu tenisul. Și partea cea mai proastă 
e că nu prea poți să refuzi, deoarece e suficient să-ți meargă 
vestea că ai lipsit la vreo două, trei, pentru ca să se spună că 
îi tratezi de sus. Totuși, ești nevoit pînă la urmă să-ți orga
nizezi cîteva forfait-uri. deoarece altfel nu se mai poate.

După 3-4 săptămini de acest fel te cuprinde cu adevărat o 
oboseală ireversibilă. Nu e de fapt o oboseală fizică. E mai 
mult o acumulare de oboseală nervoasă. Dacă te înscrii la 
un al cincilea concurs consecutiv, este foarte normal Să cla- 
chezi. lată de ce nu trebuie să vă mire de loc faptul că cei 
mai mari tenismenl din lume oferă agențiilor internaționale 
prilejul unor mari surprize cu semne de exclamare Dacă La
ver pierde la El Shaffei, cerneala curge din belșug. Dar totul 
e foarte simplu. înseamnă că Laver și-a epuizat circuitul și 
nu mai are resursele nervoase necesare. Dacă Ilie Năstase 
pierde Ia Edlefsen sau la Taenner, surpriza e doar pentru cei 
care nu-și dau seama de duritatea fantastică a tenisului. In 
ziua acestor surprize nu e Laver sau Năstase cel care pierde. 
Pierde doar umbra lui Laver și a lui Năstase, epuizată în 
efortul fără egal al tenisului.

Ilie Năstase a declarat mai zilele trecute că a jucat, în 1972, 
vreo 40 de săptămini. Așa făceam șî eu cu ani în urmă. Așa 
au făcut mulți alți jucători. Vă dați seama că efortul este for
midabil. Fotbaliștii se pling în general cînd joacă 50 de du
minici pe an. Dar duminica e duminică, adică o zi pe sâptă- 
mînă, adică o singură zi de uzură adevărată pe săptămînă. La 
tenis — să nu se supere nimeni — uzura este mult mai mare. 
Dacă llie a jucat 40 de săptămini, înseamnă că el a avut teo
retic280 de zile de uzură nervoasă — pentru că au fost rare 
ocaziile în care Ilie n-a ajuns cu concursul pînă la sfirșitul 
săptăinînii.

Care ar fi soluția ? In general, soluțiile împotriva acumu
lărilor de oboseală sînt foarte puține, pentru că te afli me
reu in fața unei săbii cu două tăișuri, în materie de tenis nu 
e bine cînd joci puțin, nu e bine cînd joci mult. Vă închipuiți 
cit de grea este alegerea. Și apoi, nici nu-ți dai seama cînd 
e momentul să renunți, cînd e momentul să plasezi o săptă
mînă de odihnă : marele Spectacol al tenisului merge înain
te, ca în filmul acela frumos cu Giulietta Massina și cu An- 
tbony Quin, cînd nimic nu era fără oprire.

In acest vîrtej, marea artă e să spui la un moment dat 
„gata". Iar acest „gata" depinde aproape întotdeauna de o 
simplă intuiție, care e mai prețioasă decît toate calculele.

Săptămînă jucătorului de tenis intrat pe orbită este o săp- 
tămină chinuitoare. De forța și de rezistența nervoasă a jucă
torului depinde longevitatea lui. Ați văzut și dv. că apar în 
lume jucători care urcă foarte rapid treptele măiestriei. N-aș 
vrea să dau nume, pentru că sînt foarte multe. Dar, acești 
jucători reușesc foarte rar să se mențină la un nivel înalt. 
De cele mai multe ori uzura îi doboară. Cind un mare antre
nor sau un mare specialist face un pronostic privind valoarea 
unei noi stele, el are Întotdeauna în vedere potențialul pre
supus al jucătorului respectiv în înfruntarea anilor, a sezoa
nelor și mai ales a săptăminilor de concurs, care se succed 
amețitor, printre zboruri și aeroporturi, printre hoteluri și 
stop-uri la tot pasul. în drum spre teren.

Dragii mei prieteni mai tineri, viitorul unui jucător de tenis 
depinde de efortul său total în prima tinerețe. Cu această ti
nerețe călită în exerciții aspre, de tip spartan, te prezinți in 
fața marelui jucător Care este timpul. Un timp care, pentru 
jucătorul de tenis, curge mai repede decît pentru mulți alți 
sportivi.
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31 decembrie, orele 23. La o- 
țelăria Siemens Martin nr. 2 
de la Hunedoara are loc pre
darea schimbului. Intra în bă
tălie ultimul eșalon de munci
tori din 1972 și primul care 
inaugurează noul an. La cupto
rul nr. 1 preia ștafeta o forma
ție de topitori condusă de tînă- 
rul Adrian Drăgulescu. Faptul 
trece neobservat de către cei 
din jur pină în momentul cînd 
află că la terminarea schimbu
lui acesta va preda cuptorul 
tot unui tînăr pentru că așa 
se hotărîse : de la această dată 
cuptorul nr. 1 e încredințat u- 
nor oțelari care purtau încă în 
buzunarul salopetei carnetul 
roșu de utecist. Adrian Drăgu
lescu se străduia să obțină 
încă din primele ore ale aces
tui an rezultate care să propul
seze schimbul ce-1 conduce în 
frunte. A reușit să scurteze 
durata de elaborare a șarjei cu 
o oră și 30 minute stabilind u- 
nul din cele mai valoroase re
corduri din cadrul secției. Cei
lalți doi tineri primi topitori 
care i-au urmat au dat dovadă 
de aceeași hărnicie. După pri
mele trei zile ale acestui an la 
cuptorul tineretului au fost 
produse suplimentar 105 tone 
oțel ceea ce dovedește că oțe- 
larii care îl deservesc se achi
tă exemplar de sarcina grea 
pe care și-au asumat-o. Tibe- 
riu Sirca, maistru principal la 

bihor la județ se
VORBEA DE ZECE 

BRIGĂZI ALE 
TINERETULUI Șl ÎN

ÎNTREPRINDERE
N-AM GĂSIT

NICI UNA

blocul 1 cuptoare, explica acest 
succes prin organizarea mai ra
țională a producției și a muncii, 
prin curajul cu care tinerii a- 
plică uncie măsuri tehnice or
ganizatorice preconizate de mai 
multă vreme. Una dintre aces
tea se referă la sporirea încăr
căturii cuptoarelor. în loc de 
400 tone cit trebuie să cîntă- 
rească o șarjă, băieții încarcă 
mai mult. Greutatea medie a 
șarjelor elaborate în acest an 
e cu 13 tone mai mare decît 
cea programată. Tn două rîn- 
duri ei au dat chiar șarje de 
cîte 428 tone deschizînd un 
drum care va conduce la spori
rea masivă a producției. încăr
carea la capacitatea maximă a 
cuptorului presupune cunoaște
rea tainelor meseriei, stăpîni- 
rea deplină a agregatelor, in
stalațiilor și utilajelor de înal
tă tehnicitate și complexitate. 
Oțelarii care deservesc cuptorul 
deși sînt tineri,, posedă aceste 
calități, au acumulat o experi
ență vastă pentru că au petre
cut cîțiva ani buni lîngă vetre
le de foc ale Hunedoarei.

în ultima zi a lunii decem
brie oțelarii mai vîrstnici au 
ținut să arate colegilor mai 
tineri că durata de elaborare a 
șarjei poate fi redusă cu a- 
proape 3 ore. Prim topitorii 
de la cuptorul nr. 1 au rămas 
impresionați de această demon
strație, fiecare propunîndu-.și

Demaraj bun 
la Hunedoara
: Maistrul TIBERIU SIRCA îndeamnă la atenție:

! PRODUCÎND MAI MULT, SĂ NU SE 
î PIARDĂ DIN VEDERE CALITATEA !

în sinea lui, dacă nu să depă
șească recordul, măcar să-1 e- 
galeze. Primul care a încercat 
acest lucru a fost, după cum 
am spus, Adrian Drăgulescu. 
în schimbul următor Ion Bări- 
cescu a cîștigat și el mai bine 
de o oră la elaborarea șarjei. 
De cînd cuptorul a fost predat 
tinerilor, doar la două șarje au 
fost folosite integral cele nouă 
ore planificate. Celelalte au 
fost produse într-un timp mai 
scurt cu o oră, o oră jumătate.

De la apariția primelor bri
găzi ale tine etului, ziarul nos
tru s-a ocupat sistematic de 
popularizarea rezultatelor meri
torii obținute de acestea. Sco
pul, mărturisit, era de a înles
ni, prin prezentarea experien
ței diferitelor brigăzi de pro
ducție și educație a tine
retului din țară, un ve
ritabil schimb de experiență. 
Cu aceeași dorință am poposit 
și în județul Bihor. Aici, de la 
început, ne-a atras atenția o 
cifră — la fabrica „Solidarita
tea“ numărul brigăzilor se ri
dica la 10 ; Faptul este de na
tură să intrige întrucît. se știe, 
la unele dintre cele mai mari 
întreprinderi din țară s-ail "or
ganizat una, două sau trei bri
găzi : or. „Solidaritatea“ este o 
fabrică de încălțăminte, cu un 
număr relativ mic de salariați.

Prima discuție — purtată 
cu secretarul proaspăt 
ales al comitetului U.T.C., 

ing. Topală ll.-e, avea să fie 
prima (dar nu ultima !) sur
priză :

— N-au existat în fabrică 
brigăzi de tineret ! S-a discu
tat o, dată problema în cadrul 
comitetului, dar nu s-a luat nici 
o măsură concretă. Actualul co
mitet și-a propus,ca în această 
lună să înființeze o brigadă 
sau două ...

Trebuie precizat că ing. To
pală este nou numai ca secre
tar. (în fabrică se află de trei 
ani, s-a afirmat prin rezultatele 
deosebite pe care le-a obținut 
în producție, a făcut parte pînă 

Din primul moment s-a obser
vat că băieții vor cu orice 
preț să se situeze în fruntea 
întrecerii. valorificînd toate 
posibilitățile de creștere a pro
ducției pe care le au la înde- 
mînă : reducerea duratei de e- 
laborare a șarjelor, reducerea 
timpului de staționare a cupto
rului între șarje, folosirea ntai 
eficientă a oxigenului ca inten
sificator al proceselor de arde
re. Cu alte cuvinte încearcă 

în 1971 din comitetul U. T. C., 
apoi a răspuns de acesta, din 
partea comitetului de partid). 
Să fie cu putință ca brigăzile 
să fi existat fără știrea sa ? 
Greu de crezut. Și totuși, co
mitetele U.T.C., municipal și 
județean, au fost informate de 
către vechiul secretar. Moldo- 
veanu Simion, că la „Solidari
tatea“ au fost înființate nu una, 
ci 10 brigăzi 1

Existența reală a acestora 
este infirmată și de directorul 
fabricii, ing. Ștraciuc Orest și 
de secretarul comitetului de 
partid, Pop ioan. Vizitînd în
treprinderea. am întrebat cîte
va tinere, dacă au , cunoștință 
de existența brigăzilor, în cele 
mai multe cazuri, răspunsul % 
fost negativ. Mai mult decît a- 
tît, termenul „brigadă de pro
ducție și educație a tineretului“ 
atît de familiar și de drag ti
nerilor din alte întreprinderi, 
este aici atît de străin, îneît 
este chiar confundat, după caz, 
cu brigada de muncă patrioti
că (utecista Jenei Eva) sau cu 
brigada... artistică ! (Marinau 
Florica, secretara organizației 
U.T.C. nr. 3).
. Totuși, încă cineva din_ fabri

că, afirma (fără prea multă 
convingere), că cele 10 brigăzi 
nu sînt de domeniul ficțiunii ; 
acesta este ing. Lticzek Andrei, 
pînă la alegeri, șeful comisiei 
profesionale.

— Au fost niște brigăzi... ca 
să zic așa... paralele, noi urmă
ream să se întreacă între ele, 
dar... nu se «putea, că munca 

prin toate mijloacele să învin
gă timpul.

— Graba lor, dorința lăuda
bilă de afirmare, a ținut să 
precizeze Tiberiu Sirca, ne 
provoacă și greutăți câteodată. 
Ion Băncescu a încercat în pri
ma zi a anului să elaboreze o 
șarjă în numai 6 ore. S-a pre
gătit minuțios dar recordul 
propus era foarte greu de rea
lizat în condițiile date. Ca să-1 
atingă a sărit peste unele etape 
în elaborare. Era singura mo

uneia nu avea nici o bază de 
comparație comună cu a alte
ia... (după o pauză, tînărul reia, 
într-un elan de sinceritate). 
N-am avut o evidență clară a 
lor, nu aveau șefi, nu le urmă
rea nimeni producția. De fapt, 
le-am făcut., să fie !

Din păcate, aceasta este sin
gura concluzie adevărată care 
se poate trage. Vechiul secre
tar U.T.C., ca să fie „în rînd 
cu lumea“ raportează Con
siliului tineret muncitoresc 
că a „organizat“ (punem în 
ghilimele verbul și se va 
iedea de ce) 10 brigăzi 
de producție. în fapt, secreta
rul nu a organizat nimic, ci 
a botezat pur și simplu cele 10 
organizații U.T.C. existente — 
„brigăzi ale tineretului“ ! Tot 
cu această ocazie, in totală ne- 
cunoștință a problemei, secreta
rul trage cel mai eronat semn 
de egalitate cu putință, între : 
organizația U.T.C. — brigadă de 
producție și educație a tine
retului și — brigada de mun
că patriotică, ceea ce explică 
pe deplin confuzia ce domnește 
printre tineri.

Totuși, aici se mai ridică și 
un alt semn de întrebare. Cum 
a fost cu putință ca cele două 
consilii tineret muncitoresc să 
admită cu atîta ușurință o ci
fră rare, măcar prin extrava
ganța ei, era de natură să atra
gă atenția ? Cum a fost cu pu
tință ca tinerele brigăzi (de a 
căror existență pe atunci nu se 
îndoia nimeni), să nu fie măcar 
vizitate, dacă nu urmărite în

dalitate de a cîștiga timp. Dacă 
nu mă aflam în apropiere, oțe
lul era rebutat. Am lucrat apoi 
încă 3 ore pentru a recupera 
șarja. Intîmplarea prezintă o 
excepție apărută din dorința 
firească a tînărului prim topi- 
tor de a da cît 'mai mult oțel. 
Ea constituie însă și un semnal 
de alarmă. Graba exagerată 
are repercusiuni nu numai a- 
.supra calității oțelului ci și a- 
supra stării tehnice a cuptoru
lui., Eu sînt mergu cu ochii pe 
băieți și-i îndemn la prudență 
dar în același timp le ofer în
tregul sprijin pentru a produ
ce cît mai mult.

— Acesta e singurul aspect 
nedorit care a apărut în acti
vitatea tinerilor oțelari de la 
cuptorul nr. 1 remarca lăcătu
șul Ioan Mica, secretarul co
mitetului U T.C. pe secție. Pen
tru a preîntâmpina astfel de 
fenomene avem în vedere per
fecționarea pregătirii lor profe
sionale. încă în cursul acestui 
trimestru vom organiza Cîteva 
concursuri și olimpiade pe me
serii, întîlniri cu muncitori de 
înaltă calificare, cu o bogată 
experiență în producerea oțelu
lui. Ne gîndim chiar să inițiem 
un schimb de experiență cu 
cei ce deservesc cuptorul tine
retului la Combinatul siderur
gic Reșița si Uzina Oțelul Ro
șu.

Inițiativa comitetului. U.T.C.

deaproape cum ar fi fost nor
mai, să nu stîrnească, în nici 
un fel, interesul factorilor răs
punzători ? Mărturisim că răs
punsul conform căruia o tova
rășă care răspundea de între
prinderea respectivă, ar fi fost 
plecată la o școală în perioada 
cu pricina, rămîne nesatisfă
cător

Noul comitet a pornit, în 
schimb, serios la treabă. Mai 
întîl a organizat o analiză te
meinică a problemei. Au par
ticipat : tovarășul Borleanu 
Ioan, președintele consiliului 
municipal tineret muncitoresc, 
secretarul comitetului de par
tid. directorul fabricii și mem
bri ai noului comitet U.T.C. La 
„Solidaritatea“ tineri; formează 
aproximativ 70 la sută din to
talul salariaților și au o bună 
pregătire profesională. Deci, o 
parte însemnată a realizărilor 
fabricii din 1972 (planul a fost 
îndeplinit încă de la 5 decem
brie) se datorează tinerilor. Bri
găzi de tineret nu se pot în nici 
un caz înființa în fiecare secție, 
datorită fluxului tehnologic 
foarte lung, ce include locuri 
de muncă la diverse nivele de 
calificare, ocupate de munci
tori de toate vîrstele în orga
nizarea actuală, întreprinderea 
a obținut rezultate remarcabile 
și ar fi un nonsens să se dez
organizeze producția, numai 
pentru a se înființa brigăzi de 
tineret. în plus, după cum se 
știe din experiența altor colec
tive, brigăzile au fost înființate 
acolo unde prezența lor se im

de la O.S.M. 2 de a încredința 
un cuptor de 40(1 tone in ex
clusivitate tinerilor, își dove
dește din primele zile roade
le.’ Cantitatea de oțel dată 
peste plan constituie cea mai 
grăitoare mărturie. Meritul e 
în primul rind al tinerilor, dar 
nu numai al lor. După cum sus- 

. ține prim topitorul Cornel 
Bucur, lor le-au fost asigurate 
condiții optime pentru a-și do
vedi priceperea, hărnicia.

— Deși la început de an pot 
apărea unele greutăți, afirma 
el, aprovizionarea cu fier vechi, 
feroaliaje, fontă. oxigen s-a 
desfășurat ireproșabil. Dacă 
vom beneficia de același spri
jin și în continuare susțin că 
angajamentele pe care le-am 
luat, răspunzînd în acest fel 
tinerilor oțelari de la Reșița, 
vor fi nu numai îndeplinite ci 
și depășite. Faceți un calcul : 
dacă în trei zile am dat peste 
plan 100 tone de oțel, înseam
nă că într-un an putem da, 
teoretic vorbind, cel puțin 
10 000 tone. Adică de 10 ori 
mai mult decît ne-am angajat.

— Aceasta e și convingerea 
mea, îl completează secretarul 
comitetului U.T.C. pe secție. 
Dacă ritmul de muncă al pri
melor zile va fi menținut, tre
buie să ne revedem angaja
mentele.

AL. BALGRADEAN

pune, cu necesitate, într-un loc 
de muncă în care obișnuita or
ganizare a producției nu a dat 
rezultatele cele mai bune. După 
cum a reieșit din analiza între
prinsă la „Solidaritatea“ aceste 
condiții le întrunește secția de 
croit. Este „secția cheie“ a fa
bricii, dă zilnic in lucru 18 500 
perechi fețe de încălțăminte și 
în cadrul ei este grupat un 
mare număr de tineri cu grade 
diferite de calificare. După pă
rerea participanților la analiză, 
o brigadă a tinerilor este cu a- 
devărat necesară aici. Propu- 
nîndu-și un program complex : 
o nouă structurare a procesului 
de producție, întărirea discipli
nei tehnologice și de producție, 
perfecționarea continuă a nive
lului profesional, amplificarea 
muncii politice și educative, 
tinerii vor putea să-și etaleze 
măiestria profesională, abnega
ția, dăruirea, într-un loc de 
muncă intr-adevăr dificil și, 
mai ales, de mare răspundere 
pentru întreaga producție a fa
bricii.

Am primit asigurări ferme 
că în urma acestei analize se 
va definitiva programul în cele 
mai mici amănunte și, în cu- 
rînd, în secția croit își va înce
pe activitatea prima brigadă 
(reală) de muncă și educație a 
tinerilor de Ia „Solidaritatea“. 
Le dorim succes și așteptăm 
vești despre primele rezultate.

MONICA ZVIRJINSCHI

(Urmare din pag. I) .

lificați în perioadele de virf. 
,.Nu vor să vină pe acest șan
tier pentru că este foarte de
parte de Constanța“ — ni se ex
plică. Dar, spunem noi, există 
o tradiție pe șantierele noastre 
de a fi calificați tinerii satelor, 
unde iși desfășoară activitatea 
constructorii. „Avem cîteva e- 
chipe. ca cea a lui Mihai Sava, 
sau Petre Crăcana. constituite 
din foști pescari din Murighiol 
sau Dunăvățul de Sus. pe care 
i-am calificat noi și care deja 
au obținut categorii în urma e- 
xamenelor susținute“ — ne 
spune Dan Rosin.

Dar acești oameni au fost re
crutați prin strădaniile perso
nale ale maiștrilor și șefilor de 
lot.

De asemenea, ritmul nesatis
făcător in care se desfășoară 
lucrările la acest lot este și 
consecința unei insuficiente pre
ocupări pentru ridicarea cali
ficării muneitorilor, a defi
ciențelor serioase in organizarea 
cotidiană a muncii și mai ales 
a numeroaselor acte de indisci
plină. Nu rare sint cazurile de 
absențe nemotivale. de scurtare 
a săptămînii de lucru la patru 
zile ; constănțenii. de pildă, ple- 
cînd vineri și intoreîndu-se pe 
șantier abia marți.

Ce au întreprins organizațiile 
U.T.C. din șantier, comitetul 
U.T.C. pe trust ? Dar organiza
țiile din comune, biroul comi
tetului județean Tulcea al 
U.T.C. ? Mai nimic ! ..Păi noi. 
tehnicienii, ne-am mobilizat ca 
oamenii să fie controlați — ne 
răspunde Ion Oancea, secretarul 
organizației U.T.C. de aici — 
pînă la recentele alegeri. Apoi... 
apoi am organizat un concurs 
gen „Cine știe, cîștigă“ pe tema 
„Tehnologia montării tuburilor 
premo și azbociment“. în plan 
am avut mai multe obiective 
dar nu le-am făcut decit pe a- 
cestea. S-ar fi putut organiza 
mai multe acțiuni dar la noi e 
greu, că sintem răspîndiți“.

RITMURILE
IMPUSE UE 

EXIGENȚELE 
ACESTUI AN

OMUL CARL CONDUCE DOUA TRACTOÂRL
în ciuda teoriei destul de 

largi în domeniul conducerii 
tractorului prin telecomandă. în 
lume experimentate sînt puține. 
Deocamdată două rețin aten
ția. Unul, utilizează pe toată 
suprafața pe care urmează să 
se deplaseze tractorul o rețea 
de cabluri îngropată la 0,7 — 
1 m și cu o distanță între fire 
de 1,5 m ; altul înlesnește te
lecomanda tractorului printr- 
un palpator care urmărește pe
retele unei brazde trasă an
terior.

La ușa secretului telecomen
zii tractoarelor bate acum și 
un roman. Sistemul de tele
comandă experimentat de el 
nu necesită existența unei re
țele de cabluri (evident cos
tisitoare) și nici nu presupune 
folosirea tractorului doar la 
lucrări care să lase neapărat 
brazde pe care să le urmeze 
permanent un palpator. Insta
lația pe care a realizat-o in
ginerul Sorin Piscati constă din 
două aparaturi ce nu depășesc 
mărimea unui tranzistor obiș
nuit : una de emisie și alta 
de radio-rdeepție. Prima este 
amplasată pe un tractor ce e 
condus de mecanizator, iar cea 
de a doua pe tractorul teleco
mandat care se deplasează în 
fața celui cu mecanizator. Pre- 
luînd comenzile date de mecani
zatorul de pe tractorul din 
spate de la un panou simplu 
de mînuit. tractorul telecoman
dat execută aceeași sau altă lu
crare.

Un om conduce astfel două 
tractoare.

•Ă-

Sorin Piscati are 31 de ani 
și lucrează la centrul de in
struire a cadrelor tehnice și 
economice de la Șlefănești, din 
anul 1971. Pînă să ajungă aici, 
ca inginer principal, lucrase în 
două stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii din nord-vestul 
țării, la Tășnad și Mărtinești și 
apoi la Trustul S.M.A. al județu
lui Satu-Mare. Pasiunea pentru 
electronică o are însă, după 
cum declara el, din ultimul an 
de facultate. Studiază atent a- 
c.est domeniu și prima satis
facție a înțelegerii tainelor e-

un tînăr inginer și un nou 
procedeu în faza experimentărilor 

practice de telecomandă

iectronicii o are la S.M.A. Tăș
nad, unde, realizează o poartă 
ce se deschide în momentul în 
care un autovehicul își sem
nalează apropierea și intenția 
de a intra in curte prin clac- 
xon.

— Altora, explică el acum, a- 
ceastă instalație li se părea 
poate obișnuită. Mie însă abia 
îmi deschidea perspectiva, îmi 
dădea încredere. Așa mă ho
tărăsc să trec la conceperea 
primei telecomenzi pentru trac
tor. în 1966 reușesc să pornesc 
prin telecomandă de la 50 cm, 
primul U-650. Urmează. evi
dent, nopți de lucru, de mari 
frămîntări. perioade de satis
facții și de nereușite. Ziua lu
cram pentru funcția pe care

eram încadrat la S.M.A., iar 
seara și noaptea îmi experi
mentam pe câmp șervo-meca- 
nismele electropneuohidra-
ulice.

— Care e nereușita ce v-a 
frămîntat cel mai mult ?

— Telecomanda prin fire, 
pentru că la început prin fire 
am realizat-o, îmi face în 1967 
prima figură, dacă mă pot ex
prima așa. într-o seară, urmă
rind cum se comportă instalația, 
se rupe un cablu și tractorul 
din față nu mă mai ascultă, 
(rece pe lîngă un stîlp de înal
tă tensiune, și doar printr-o 
Intervenție de ultimă secundă 
iegînd cablul, evit și pericolul 
următor — răsturnarea lui în 
tr-un șanț de cîțiva metri. îmi 

dau seama că astfel, el poate 
prezenta oricând pericol. Alte 
nopți pierdute, și reușesc ca 
prin adaptarea unui dispozitiv 
să-1 aduc în situația de a se 
opri singur la distanța de 3 
m în fața oricărui obstacol i 
denivelări mari de teren, co
paci, oameni, animale etc.

— Și cînd ați avut cea mai 
mare satisfacție '?

— în 1968 cînd înlocuiesc te
lecomanda prin cablu, cu tele
comanda prin radio. în 1969 
trec și la aparatura tranzisto
rizată. Sigur nici de data a- 
ceasta treburile nu au mers 
ușor. Nu dețineam autorizație 
de emisie și ca, să nu lucrez 
clandestin, am apelat la spri
jinul radio-elubului din Satu- 
Mare, căruia îi mulțumesc 
foarte mult.

Cînd ați avut convingerea că 
ați reușit deplin ?

— în 1970 cînd am trecut la 
faza largă a experimentării 
practice. Atunci am arat cu el, 
am discuit, semănat și recoltat 
direct în terenul de producție.

— Practic deci, instalația pro
pusă de dumneavoastră pentru 
conducerea tractorului prin 
telecomandă este gata. Cînd 
vom întîlni și în unități două 
tractoare conduse de un singur 
mecanizator ?

— într-adevăr experimentele 
mele șînt gata. Acum, cu spri
jinul Direcției generale a me
canizării din Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor mă preocupă reali
zarea a patru aparaturi de a- 
cest gen în întreprinderi spe
cializate, adică pe cale indus
trială. Cu ele vor lucra direct 
mecanizatori aduși din unități. 
După trecerea și a acestui 
examen, organele de specialitate 
vor decide extinderea lor.

...Sperăm, într-o perioadă cît 
mai scurtă. Mai cu seamă că 
instalația propusă de inginerul 
Sorin Piscati nu este nici cos
tisitoare, ea se amortizează în 
numai 2—3 luni si nici nu ne
cesită piese de fabricație rară 
— toate piesele și materialele 
pentru producerea ei sînt de 
largă fabricație . la noi în 
țară.

N. COȘOVEANU

Am fost recent oaspetele tî
nărului colectiv de specialiști al 
Filialei Tîrgoviște a Institutului 
de proiectări pentru tehnologia 
laminoarelor. Actul de naștere 
al acestui nou centru al gîn- 
dirii tehnice românești a fost 
semnat abia cu un an și jumă
tate în urmă, la 1 iulie 1971. 
iar sarcina sa era aceea de a 
asigura, alături de „centrala“ 
din București, documentația și 
asistența de specialitate nece
sare construirii a două dintre 
cele mai de seamă obiective ale 
platformei industriale de aici,: 
Uzina <ie oțeluri aliate și Uzi
na de table subțiri aliate.

Cu atît mai mult impresia--, 
nează încredințarea realizării 
proiectelor pentru aceste ade
vărate „farmacii“ ale metalur
giei (să nu uităm că in elabo
rarea și prelucrarea oțelurilor 
speciale o importanță deosebită 
o are pînă și puritatea atmosfe
rică a localității unde este am
plasată uzina) unor tineri a- 
flați la începutul exercitării 
profesiei pe care și-au ales-o. 
Pentru că acesta este căzui co- 
colectivului filialei tîrgoviștene. 
Media de vîrstă a celor aproa
pe 150 de salariați este de 23 de 
ani ; 75 la sută dintre ti
neri se află in primul an de 
activitate în profesie ; marea 
majoritate a inginerilor și spe
cialiștilor cu studii superioare 
sînt și ei în perioada de sta- 
giatură.

Departe de a constitui incon
veniente, atributele tinereții 
proiectanților de la IPROLAM- 
Tîrgovișțe au constituit, după 
opinia inginerului TIBERIU 
ARDELEAN, șeful filialei și, 
la cei 45 de ani ai săi, „deca
nul de vîrstă“ al colectivului; 
una dintre cauzele succeselor 
obținute. Realizarea in propor
ție de 151 la sută și, res
pectiv, 158 la sută a celor 
două obiective care formea
ză sarcina lor principală — 
proiectarea de utilaje și de lu
crări de construcții-montaj — 
se traduce, practic, prin faptul 
că tinerii au îndeplinit zilnic 
mai mult de o normă și jumă
tate.

Dar volumul muncii tim ri’or 
proiectanți din filala IPROl. AM- 
ului, oricît de impresionant ar 
fi, nu exprimă în întregime 
amploarea eforturilor depuse. 
Mult mai importantă mi se pare

străduința lor de a răspunde 
sarcinilor puse de către secre
tarul general al partidului în 
fața specialiștilor din cercetare 
și proiectare : reducerea con
sumului de metal, diminuarea 
investițiilor și a cheltuielilor de 
producție, îmbunătățirea conti
nuă a tehnologiilor și produse
lor. Or. și în acest domeniu 
realizările sînt deosebite. Iată

La 23 de ani 
să gîndești 

uzine 
dar tinerii 

Tîrgoviștei trec 
cu succes 

această probă 
a încrederii 

cîteva date, edificatoare în a- 
cest sens. Eforturile de proiec
tare, îmi explica inginerul Fre- 
derich Wischegg, au fost în
dreptate în ultimul timp spre 
laminorul de profile mijlocii și 
ușoare din cadrul uzinei de o- 
țeluri aliate. Dintre utilajele 
care compun această comple
xă și modernă linie tehnolo
gică, 36 urmează să fie reali
zate în țară, cu piese româ
nești și străine. Analizînd pro
iectele lor, specialiștii filia
lei au constatat că la ?4 dintre 
ele. se poate renunța la impor
tul unor șubansamble ce intrau 
în componența utilajelor și 
care puteau fi construite și ele

în țară .Ca urmare, peste 60 de 
tone de piese și utilaje, care ar 
fi costat aproximativ 3 milioa
ne lei valută, se vor realiza in 
(ară.

Pentru a economisi metalul, 
tinerii specialiști tîrgovișteni au 
reanalizat proiectul de construc
ție a transbordoarelor de bare 
de la același laminor, obținînd 
o reducere de 7 tone a consu
mului de oțel fără a diminua 
cu nimic performanțele utila
jelor. Economiile de metal rea
lizate astfel însumează peste 
1 550 tone.

Cum au fost posibile aceste 
performanțe ? Această întreba
re i-am adresat-o inginerului 
ILIE OPRESCU, secretarul co
mitetului U.T.C. al filialei, în 
a cărei organizație sînt cuprinși 
peste 65 la sută din salariați.

— In primul rînd, sublinia 
interlocutorul meu, datorita 
certitudinii pe care am căpă
tat-o. încă din prima zi. că de 
munca și eforturile noastre de
pinde materializarea unor pro
iecte grandioase. Vedeți, eu 
sînt în primul an de stagiatu- 
ră. Dar n-am apucat încă să 
mă simt stagiar. După nici pa
tru zile de la sosire mi s-a în
credințat, o dată cu planșeta 
la care lucrez și tema pe care 
a trebuit s-o rezolv. Așa s-a 
întîmplat cu toți colegi: mei. 
Or, acest lucru obligă. Apoi, 
aș vrea să amintesc eforturile 
permanente pe car» le fac toți 
tinerii de a-și ridica nivelul 
de calificare profesională. Din
tre proiectanți 45 de tineri sint 
înscriși la cursurile de speciali
zare post-liceală. Toți colegii 
mei, ingineri și specialiști cu 
studii superioare, urmăm cursuri 
(le limbi străine pentru a ne 
putea ține „la zi" cu noutățile 
meseriei. Primim mereu din par
tea specialiștilor din București, 
un sprijin substanțial. Astfel va 
fi posibil ca încă din anul vii
tor șă preluăm în întregime lu
crările de proiectare pentru 
noua platformă industrială din 
orașul nostru și să satisfacem, 
totodată, comenzile celor 8 be
neficiari din țară, pe care îi 
avem deja.

La explicațiile . interlocuto
rului meu aș mai adăuga doar 
una singură : pasiunea in exer
citarea profesiei alese.

PETRE IUNIE 

Mereu „dar“, „dar“, acest „dar“ 
motivant după care se ascund 
de fapt lipsa de inițiativă, rezu
marea activității U.T.C. doar la 
stringerea cotizației și a fierului 
vechi. Am stat de vorbă cu ti
nerii. Toți, fără excepție, sint 
dornici să participe la acțiuni 
cultural-educative. (o sală de 
club proprie există), să practice 
sport in mod organizat, să dis
pună de o bibliotecă. Sînt gata 
să depună eforturi oricît de mari 
pentru a deveni meseriași mai 
buni. Teren de acționat a e- 
xistat și există suficient deci.

La rîndul lor, comitetele co
munale și comitetul județean 
motivează neintervenția prin 
aceea că, organizatoric, șantie
rul ține de județul Constanța și 
nu de Tulcea. Dar unde muncesc 
și trăiesc acești tineri ? Pentru 
ce județ edifică sistemul de iri
gații,. nu pentru Tulcea ? A- 
ceastă optică nu poate avea nici 
un suport obiectiv mai ales 
acum, in 1973. an hotăritor și 
pentru șantierul de la Muri
ghiol. Acum nu se mai pot per
mite aminări de genul celor din 
1972. „las’că facem la anul“. In 
luna mai a.c, sistemul trebuie 
să intre in exploatare. Toți 
factorii responsabili sint obli
gați de aceea să dea tot con
cursul pentru intensificarea rit
mului de lucru. Și, apropo de 
lucru, de ce nu se aplică și la 
Murighiol sistemul de plată in 
acord global, care, după cum am 
văzut, pe alte șantiere și-a do
vedit din plin eficiența ? Se 
impune, de asemenea, ca de la 
nivelul comitetului pe T.C.I.F. să 
se exercite o mai susținută 
muncă de îndrumare și control 
iar din partea organizațiilor te
ritoriale din județul Tulcea un 
ajutor mai consistent, o con
lucrare mai strînsă și susținută, 
întrecerea inițiată de C.C. al 
U.T.C., „Tineretul, factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“ trebuie să 
găsească aici un fertil teren de 
desfășurare. Sprijiniți cu con
secvență, membrii noului comi
tet U.T.C., secretarul său, Ion 
Bria, trebuie să acționeze in 
direcția antrenării uteciștilor, a 
tuturor tinerilor la o muncă 
susținută, la frecventarea unor 
activități menite să ie ridice ni
velul politic, etic, profesional, 
să-i formeze ca muncitori de 
nădejde, temeinic pregătiți.

★
Inginerul Aurel Barariu, se

cretarul comitetului U.T.C. de 
la T.C.I.F. Constanța, ne-a in
format că situația șantierului 
nr. 2 Murighiol a fost analizată 
in mod serios de către conduce
rea trustului, că la ora actuală 
aprovizionarea este corespunză
toare și că în cel mai scurt 
timp, putindu-se lucra din plin, 
intîrzierile vor fi recuperate.



File din 
istoria U.T.C.

înainte de orice, meritul lu
crării îl conferă faptul că mar
chează un promițător debut e- 
ditorial In preocuparea de a 
oferi tinerilor de astăzi imagi
nea sistematică a istoriei orga
nizației lor revoluționare. Bi- 
zuindu-se pe cercetarea minuți
oasă și competentă a unui bo
gat și variat eșantion de docu
mente arhivistice, ziare, foto
grafii, cărți, colectivul de au
tori (C. Bărbulescu, FI. Drag- 
ne, C. Mocanu, C. Petculescu, 
Al. Șiperco, N. Tue) prezintă 
etapele majore care au jalonat 
de-a lungui vremii procesul is
tòrie de constituire și afirmare 
combativă a mișcării progre
siste și democratice de tineret, 
ridicarea ei pe o treaptă supe
rioară o dată cu apariția Uniu
nii Tineretului Comunist și an
gajarea acesteia în viitoarea 
luptelor purtate sub steagul 
partidului comunist. în lucrare 
sint înfățișate și explicate ma
rile bătălii de clasă la care u- 
teciștii, tineretul progresist, a 
fost participant activ, pe bari
cadele de la Lupeni ’29, în 
pregătirea și desfășurarea lup
telor ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933, împotriva exploatării, 
pentru dreptate socială și na
țională. Un spațiu larg este re
zervat în acest cadru contribu
ției adusă de uteciști la com
baterea fascismului, la succesul 
insurecției armate de la 23 
August 1944, pentru înfăptuirea 
reformelor democratice și re
voluționare din anii imediat de 
după război. Rolul jucat de 
U.T.C în procesul de edificare 
socialistă a patriei, remarcabi
lele momente ale acestei parti-

cipări finalizează volumul, asf- 
gurîndu-i nota de contempora
neitate, aducînd la zi imaginea 
de ansamblu a istoriei înfățișate 
tînărului cititor.

Este demn de semnalat fap
tul că autorii s-au străduit ca, 
în condițiile respectării rigu
roase a adevărului, să opereze 
o atentă selecție a amănuntelor 
istorice pentru a pune în lu
mină continuitatea mișcării re
voluționare de tineret.

Nu este vorba, deci, despre o 
relatare amorfă de evenimen
te consacrate de istorie, ci 
de o științifică demonstra
ție și pledoarie pentru ro
lul jucat de tînăra genera
ție revoluționară în bătălia
îndelungată pentru o viață mai 
bună, un viitor demn Din acest 
motiv, cititorul poate sesiza cu 
ușurință intima legătură care 
unește eforturile tineretului 
constructor al socialismului, de 
cele ale generațiilor care l-au 
precedat.

G. TRAIAN

Istoria
unei secunde
„Istoria unei secunde“ este o 

tulburătoare carte a unuia din
tre acei rari poeți pentru care 
poezia politică nu este doar o 
simplă formulă artistică ci un 
mod de a respira în univers. 
Denumind poezia lui Adrian 
Păunescu ca fiind esențialmen- 
te etică sîntem departe de aso
cierea ei, inevitabilă, cu un 
tezism de anume factură di
dactică. Pathosul poeziei lui 
Păunescu țîșnește asemeni unui 
vulcan din straturile dense și 
lăuntrice ale unei plăsmuiri 
primordiale. Acest pathos este 
lava fluidă a temperamentului 
liric vulcanic al unui scriitor 
care schimbă cu cea mai mare 
ușurință registrele poetice, tre- 
cînd de la grație și suavitate 
la grav si tragic. Acest pathos 
este condiția unei etici poetice 
structurală creației și nu doar 
aderentă ei.

Una din calitățile princi
pale ale poeziei lui Adrian 
_Păunescu trebuie căutată aici, 
în flexibilitatea cu care ver
surile sale se pun în a- 
cord cu o atitudine existenți
ală în multiplele ei ipostaze, 
civice, politice, erotice. Din a- 
cest punct de vedere în con
textul literaturii noastre con
temporane poezia lui Păunescu 
nu își găsește termen de com
parație. Ea este ipostaza subli
mată a unui tip de poezie 
practicat cu strălucire și cu 
precădere de înaintași iluștri.
Perfect inteligibilă, poezia lui

Păunescu din „Istoria unei se
cunde“ vehiculează reflecții 
poetice simple, dar bogate în 
sugestii. Ca un leit motiv re
vine obsedant sentimentul ade
renței, pînă la dizolvarea poe
tului în colectivitatea umană și 
socială căreia ii este parte, 
„prin ținutul“ căreia trece. E 
definitorie pentru postura liri
că a lui Adrian Păunescu din 
„Istoria unei secunde“ imagi
nea obsesivă a prezenței multi
plicate în lucruri a lui Bâlces- 
cu i „Bălcescu Nicolae pluteș
te peste ape / din umbra lui 
fertilă zac pajiști la zenit, / i-s 
ochii mari ca două morminte 
plutitoare, / cît n-a avut în ța
ră mormîntul cuvenit“.

„Istoria unei secunde“ este o 
carte exemplară care, prin ar
doarea și noblețea sentimente
lor ce le vehiculează. deține, 
deja, grație talentului remarca
bil al autorului, un loc apar
te în istoria literaturii contem
porane.

GR. ARBORE

Catedrala
Cu mai multă decizie și cu o 

îndrăzneală mai mare la care 
autentica vocație de romancier 
l-ar fi obligat, Catedrala, o 
carte bine scrisă, matură, im
presionantă prin densitatea ma
teriei parcurse, ar fi cîștigat 
un prestigiu pe care, oricum, 
îl merita. Autorul nu este însă 
adeptul mișcărilor spectaculoa
se ci un pasionat observator al 
amănuntului și al Modificărilor 
lente, determinate de cauze 
subterane urmărite cu o răb
dare puțin comună. Trebuie 
remarcată în primul rînd fami
liaritatea romancierului cu me
diul descris. Romanul nu mai 
pare, ca în cazul altora, rezul
tatul unei exaltări documenta- 
ristică. Noutatea constă în 
încercarea de a umaniza o te
mă tratată tehnicist. Senzația 
pe care ți-o dădeau unele cărți 
că la porțile uzinei un om dis
pare pentru a face loc altuia 
nu se mai întîlneste aici. Ni
mic din viața individului nu 
este incompatibil cu pulsația 
complexă a acestui personaj 
care este „catedrala", uzina 
modernă. Intr-un fel, deci, se 
poate vorbi de laicizarea unei 
teme asupra căreia apasă lipsa 
de experiență și de tradiție. 
Familiarizarea cu mediul este 
de aceea un important pas în 
cucerirea ei. Aceasta este și 
premisa ca viziunea asupra u- 
manității uzinei să devină mai 
naturală și mai convingătoare. 
Așadar, roman al uzinei, „Ca
tedrala“ constituie și un docu
ment literar în istoria cuceririi 
unei teme importante a noii 
noastre literaturi. Ceea ce mai 
înseamnă că temele nu se im

VALENTIN HOSSU LONGIM

TARA
LOTRULUI

pun de la stne ci se cuceresc 
cu dificultate și, adesea, cu re
nunțări de care nici acest ro
man nu este scutit. Făcînd din 
„catedrală“ un personaj colec
tiv autorul va fi fost conștient 
că a răspuns mai puțin necesi
tății de a urmări mai nuanțat 
individualitățile ce-1 compun, 
de a construi mai consecvent 
personaje și de a le putea 
menține, cu rost, de-a lungul 
întregului roman. Singurul care 
a scăpat oarecum acestei fatale 
limitări este pregnantul inginer 
Burghele, omul care sesizează 
poate cel mai complet și se fo
losește din plin de resursele 
oferite de „catedrală“. Demiti- 
zarea temei rămîne însă prin
cipalul merit al romanului și, 
în acest sens, deviza lui împru
mutată din „Condiția umană“ 
de A. Malraux este respectată : 
„E nevoie ca uzina care nu e 
încă decît un soi de biserică 
din vremea catacombelor, să 
devină ceea ce a fost altădată 
catedrala și ca oamenii să va
dă în ea, în locul zeilor, forța 
omenească în lupta împotriva 
naturii“. C. STANESCU

Șantieriștii sint o lume a- 
parte puțin cunoscută și care 
nu merită să rămînă în ano
nimat. El desfășoară de cele 
mal multe ori , în anonimat 
o muncă de încordare și tensi
une, nu de puține ori ieșită din 
comun. Experiențele omenești 
sint aici și ele de multe ori 
cruciale. Un șantier poate for
ma oameni după cum îi poate 
și jertfi.

Valentin Hossu a trecut de 
la intenție la fapte. Alături de 
un grup de reporteri ai Scîn- 
teii tineretului el a plecat pe 
acest șantier și a scris în cele 
din urmă o carte dedicată oa
menilor de pe Lotru. Autorului, 
care nu e la prima carte, nu 
i-a w lipsit nici priceperea lite
rară. El evită tehnica reporta
jului monografic și începe a- 
brupt fără lungi introduceri și 
prezentări. Totul, adică oameni, 
construcții, situații, ne este 
prezentat din mers. Relatarea 
este febril cinematografică, cu 
ruperi de ritm și schimbări de 
planuri temporale. Ceva din 
trepidația șantierului trece ast
fel în carte și ne arată că auto
rul n-a greșit alegînd această 
cale. Meritul lui este de altfel 
acela de a fi foarte aproape de 
oameni și evenimente sau de 
a se strădui să fie cît mai a- 
proape de ele. Relatarea cîști- 
gă astfel în precizie și autenti
citate dar nu, fără pericolul 
de a rămîne, uneori, numai la

date. Salvatoare este peste tot 
participarea și tensiunea repor
terului. El are sentimentul 
faptului de excepție și caută
să nl-1 transmită in modul cel 
mal urgent și cel mai puțin
fals. Notele false și șabloanele, i 
comune altfel multor reporta
je, lipsesc, cu mici excepții, 
din cartea lui Valentin Hossu 
I-ongin al cărui gest de a scrie 
o carte despre Tara Lotrului 
rămtne salutar. I-am reproșa 
totuși o oarecare neglijență 
stilistică, o neatentă urmărire 
a chiar firelor propuse (cei 
trei reporteri de la Începutul 
cărții sint părăsiți cu totul de 
autor) și, în fond, mica capaci
tate de cuprindere a cărții. O 
dimensiune de excepție, asa 
cum este șantierul Lotru și cum 
o sugerează și arată mereu și 
cartea lui Valentin Hossu Lon- 
gin, cere firesc o dimensiune 
literară reportericească simila
ră. Cantitatea nu este întotdea
una un exces.

M. UNGHEANU

TINERII
Despre tineri nu pot vorbi 

decît acei ce sînt cu adevărat 
tineri, cei ce le pot , înțelege 
sufletul și pot folosi cuvintele 
pe care ei le folosesc. Tinerețea 
este spontană, entuziastă, inde
pendentă, necontrafăcută. Nu
mai cine crede că e altfel se 
poate apuca fără scrupul să 
vorbească despre tinerețe ca 
despre fierul vechi. Cartea lui 
A. I. Zăinescu are șansa de a 
fi. scrisă de un poet, adică de 
un om care știe că dincolo de 
cifre, de idei, de principii sînt 
întotdeauna ființe vii, al căror 
suflet e mai important de mul
te ori decît orice altceva. Ti
nerii mai are și marele avan
taj de a fi scrisă de un om care 
cunoaște pe tineri nu doar prin 
geamul cabinetului, ci printr-un 
nemijlocit contact, la ei acasă, 
pe șantiere, în mine, în munți 
cu ciocanul de geolog în mină 
și în atîtea- alte locuri. El în
suși om tînăr, A. I. Zăinescu se 
apropie de această delicată și 
impetuoasă realitate omenească 
care este tinerețea cu delicate
țea și ochiul aceleiași vîrste. 
Nu este însă vorba aici de o 
fraternizare absurdă de gene
rație, dincolo de rigori etice, 
de responsabilități morale, din
colo de înțelegerea istoriei și 
a necesității sociale. Dimpotri
vă. Dar asta nu exclude atitu
dinea polemică și este extrem 
de sugestiv mottoul compus de 
autor pentru deschiderea căr
ții s „Dacă nu ai un bătrîn, să 
ți—1 cumperi, se zice. Dar dacă 
nu ai un tînăr, de unde atunci 
și un bătrîn ? — s-ar mai pu

tea zice". Cartea polemizează 
direct sau în subtext cu o înțe
legere simplificatoare a tine
reții, cu tendința spre predică 
pe care o au mulți cînd vor
besc despre tineri. Tinerețea, 
ne spune autorul prin cartea 
lui, este o dimensiune omeneas
că neconfundabilă fără de care 
de multe ori existența își pier
de sensul. Dar ce e de fapt ti
nerețea ? Si aici A. I. Zăinescu 
refuză definițiile gata pregăti
te. Tinețea este nu ceea ce cre
dem noi că este, ci chiar via și 
libera mișcare a omului tînăr. 
Autorul pune sub ochii noștri 
întîmplări și cazuri semnifica
tive și emoționante. EI scrie 
exact fără vorbe de prisos și 
proza devine poezie. Tinerii 
este o carte despre aspirațiile 
și frumusețea tinereții în care 
autorul ei crede, alături de noi. 
că tinerețea nu trebuie creată 
cu predici.

M. UNGHEANU

GABRIELA MELINESCU

A

Ingî narea 
lumii
„Tinerețea neprihănită“, pe 

care o invocă Gabriela Meli- 
nescu într-unul din poemele a- 
cestei antologii, pare să-i ca
racterizeze cel mai bine versu
rile. Să-i definească vibrația și 
candoarea care i-au rămas ne
știrbite. de la Ceremonie de iar
nă (1965) pînă la Jurămînful de 
sărăcie, castitate și supunere 
(1972).

Mulți poeți și-au făcut din 
copilărie și adolescență, din 
amintirea nostalgică a uneia 
și din puritatea de sen
zații a celeilalte, surse con
stante de inspirație. însăși 
Gabriela Melinescu a trecut 
prin această fază, de oglindire 
aproape biografică, a copilăriei 
ingenui. Dar numai atît nu-i de 
ajuns. Ea a păstrat chiar cere
monialul prim al contactului 
cu lumea, făcînd să b'utească 
în versuri, și atunci cînd ele 
s-au tulburat de depunerile 
unor mai complicate sentimen
te, stările de grație ale sensibi
lității și ale jubilației. Poeta a 
„înginat“ mereu lumea, cînd 
pătrunsă de nesfirșită exaltare, 
cînd străpunsă de fiorii medi
tației, cu un suav cintec de 
violină.

Gabriela Melinescu ne invită, 
prin poezie, la ceremonia tine
reții care se cunoaște prin ochii 
uimiți pe care îi răsfrînge asu
pra ei și asupra a ceea ce există 
in jurul ei : „Adolescent cu 
oasele-n formare, / cu fața-n

lucruri răspîndită. / îmi cade 
umbra ta pe trup I îmbrățișare 
despletită“.

La ceremonia tinereții care 
se cunoaște prin iubire. „Și eu 
de dragoste uit numele la 
lucruri, / adulmec aerul în care 
am să mor, / trăiesc ca un de
sen albastru / pe brațul unui 
straniu înotător".

La ceremonia tinereții care 
se cunoaște prin durere și su
ferință,' aducindu-și în sprijinul 
clipei de melancolică îndoială 
frumusețea amintirii : „îmi a- 
mintesc cind eram fericită / îmi 
plutea trupul în bezne. / Un 
obiect prețios mi se arăta / în
chegat în chimice miresme“.

Ne invită. în sfîrșit, la aceeași 
ceremonie a tinereții pentru 
care aspirația spre înaltele 
zăpezi ale gîndului și sentimen
tului constituie un litanie ju- 
rămint : „Nu ne opriți din nou 
să intrăm în zăpadă / cu schiu- 
rile înfipte în veșnice călătorii. 
I Despre tinerețea neprihănită 
ca un leșin lung / fără simțuri, 
buzele orbitoare vor bolborosi".

DAN CRISTEA

Coborind 
spre nord-vest

Romanul lui Vasile Sălăjan 
Coborînd spre nord-vest a a- 
Vas atenția datorită în primul 
rînd utilizării unei complexe 
tehnici narative cu o siguranță 
puțin obișnuită pentru un autor 
la debut. Remarcată aproa
pe unanim, această matu
ră stăpînire a mijloacelor 
a dus în mod firesc la 
impresia de excesivă elabo
rare și autorului i s-a Imputat 
o anume unilateralizare ; obser
vația, întemeiată, făcea însă 
abstracție de substratul pole
mic al cărții lui Vasile Sălăjan. 
In Coborînd spre nord-vest 
sînt reluate, într-o aglomerare 
ce exclude ipoteza unui simplu 
accident, o serie de situații des 
întîlnite în proza românească 
din ultimii ani i eroul romanu
lui, este un inginer muribund, a- 
păsat de iminet^ța unui sfîrșit 
apropiat, derularea fluctuantă 
și neliniștită a rememorărilor 
are ca punct central de referin
ță existența pe un mare șantier 
de hldro-ameliorații, în sfîrșit, 
printr-o sondare a zonelor 
mai adinei ale conștiinței 
sînt evocate momente cu va
loare de simbol din viața unei 
colectivități rurale cu pronun
țat caracter arhaic, fără a lipsi 
nici incursiunile într-o veche 
geologie sufletească, în ale că

rei stratificări erau descoperite 
depozite ale unor timpuri de 
mult apuse. Unitatea acestui 
mănunchi de fire retrospective 
era asigurată tocmai prin îmbi
narea unui mare număr de pro
cedee, aplicate în concordanță 
cu substanța investigată ; prin
tr-o schimbare permanentă nu 
numai a planurilor de referin
ță, ci. și a modalității de tra
tare se urmărea punerea în 
valoare a unei complexități su
fletești și de conștiință absentă 
în multe dintre scrierile a căror 
amintire o cerea romanul lui 
Vasile Sălăjan. Coborînd spre 
nord-vest este un roman în care 
confesiunea acționează ca un e- 
lement de disoluție, pledoarie 
implicită pentru supremația pla
nului prezent. Compoziția se 
preface într-un instrument po
lemic a cărui forță nu este încă 
suficient cunoscută.

M. IORGULESCU

Avangardismul 
poetic românesc

Recentele premii literare ale 
U.T.C. au distins, printre alte 
lucrări de valoare aparținînd 
unor scriitori tineri, și eseul 
de interpretare critică pe care 
poetul și eseistul Ion Pop l-a 
consacrat explorării avangar
dismului poetic românesc. Fe
ricită alegere prin subliniatul 
caracter de exemplaritate pe 
care îl comportă : pentru că se 
premiază nu numai o carte de 
serioasă exegeză, contribuția de 
prim ordin în domeniul acordat, 
nu numai un autor a cărui 
vocație critică își ilustrează re
velator resursele dar și, odată 
cu acestea, un mod de mani
festare intelectuală ce ar tre
bui promovat fără preget în 
rîndurile tinerimii, cultivat cu 
asiduitate și stimulat să pro
lifereze.

Ion Pop este unul din pro
motorii de marcă ai unor ast
fel de însușiri ce priveghează 
oricare din sferele activității 
sală, o activitate bogată si mul
tilaterală dar fără ostentație. 
Prezență austeră în peisajul li
terar de la noi. Ion Pop im
pune prin garanția puterii de 
obiectivare (ne referim aici, 
desigur, la scrisul său critic, nu 
la lirică), prin stăpînirea au
toritară a temelor, prin finețea 
argumentării si adecvarea ex
presivă a limbajului.,

In cartea premiată ne întîm- 
pină toate aceste trăsături ale 
scrisului său potențate de fer
voarea atingerii unui țel de-

A(Jj AKGARDISMUL 
poetic 
ROMÂNESC

finit : acela de a da sinteza u- 
nei mișcări literare de amploa
rea și complexitatea avangar
dismului, ale cărui ecouri își 
află și astăzi prelungirea în 
multe aspecte ale creației con
temporane. Dificultatea între
prinderii sporește și din alte 
cauze : e greu să definești, să 
clasifici, să încadrezi într-o or
dine sistematică o materie ce 
s-a ferit programatic să în
ghețe în tiparele unor posibile 
definiții.

Lucrarea lui Ion Pop învinge 
dificultățile de care vorbim, și 
încă altele, realizînd cea mài 
cuprinzătoare și. avem sentimen
tul, cea mai nuanțată cerce
tare a literaturii de avangardă 
la noi pînă acum. Perspectiva 
sa este a comentatorului obiec
tiv, spri.iinindu-se pe fapte și 
subliniind adecvat determina 
rea social-istorică a unor cu
rente de idei sau. în sens invers 
reverberările acestora asupra 
unor - aspecte ale realității so
ciale, totul în spiritul unei 
abordări complexe, dialectice a 
fenomenelor culturii.

G. DIMISIANU

Un univers 
într-o tarte

Nimic mai caracteristic pen
tru acest al doilea volum apă
rut în colecția „Un univers în
tr-o carte“ îngrijită de Carol 
Roman decît invitația fățișă a- 
dresată tînărului la o con
fruntare de opinii pe margi
nea unor probleme frecvent 
invocate în orice încercare 
de definire a lumii contempo
rane în întregul ei și. cu deo
sebire, a generației aflate în 
pragul vieții. Elaborată ex
plicit in ideea dialogului, lu
crarea, de fapt, un antrenant 
colocviu, înmănunchează un 
ciclu de eseuri semnate de per
sonalități prestigioase ale vie
ții noastre publice, științifice 
și culturale, oameni politici, 
academicieni, cadre didacti
ce, scriitori, publiciști. Geor- 
ge Macovescu, Mircea Malița, 
Mihnea Gheorghiu, Zoe Du- 
mitrescu Bușulenga, Edmond 
Nicolau, Nicolae Dragoș, Mi- 
hai Stoian, Carol Roman și alții 
își pun lor înșile și, în același 
timp, propun lectorilor cărții în
trebări ce ilustrează repertoriul 
de probleme specifice orizontu
lui ideologic contemporan, evi
dențiază frămîntările tinerilor 
din țara noastră, de pretutin
deni.

„Criza de ideal a tineretu
lui ?“ „Ce înseamnă a avea 
spirit revoluționar“ ? „Există 
o cheie a succesului“ ? „Cum 
să fii creativ ?“ „In ce constă 
caracterul dăunător al carie
rismului ?* „Care este locul 
prieteniei în scara valorilor 
morale ?“ sînt întrebări care 
exemplifică într-un fel repre
zentativ aria largă de subiec-
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te cărora autorii eseurilor se 
străduiesc să le ofere soluții 
dacă nu definitive și totalita
re, să asigure, în schimb, o 
convingătoare și competentă 
punere în cunoștință de cauză 
a tînărului cititor cu terme
nii și natura lor, cu direcțiile 
în care ele pot fi descoperite.

Evitînd orice abuz de teorie, 
rece și abstractă, ca și perico
lul didacticismului, autorii ră- 
mîn permanent credincioși pre
misei care a stat la baza ela
borării volumului, aceea de a 
stimula efortul cititorului spre 
gîndire proprie.

„Un univers într-o carte" 
este un imbold spre cunoaș
tere, un îndemn spre cunoaș
tere de sine. Mai mult decît 
aflarea modului în care auto
rii eseurilor gîndesc și anali
zează subiectele încorporate în 
volum, pentru tînăr lucrarea 
se impune ca un util instru
ment de lucru în preocuparea 
pentru autoeducate, un punct 
de plecare spre o meditație 
personală aprofundată.

TRAIAN GANJU

Rotiri in jurul 
nedesăvirsîtului

(în limba germană)
Frieder Schuller aparține ce

lor mai tinere generații de po
eți de limba germană din Ro
mânia, care s-a afirmat mai a- 
les după 1965. El s-a născut în 
anul 1942, studiile de germanis
tică le-a urmat în Cluj, lucrînd 
după aceea ca redactor. Din a- 
nul 1972 activează ca secretar 
literar la secția germană a 
Teatrului de Stat din Sibiu. 
Volumul său de debut „încon
jurul imperfecțiunii“ (Editura 
Tineretului, București) a a- 
părut în 1969.

Evoluția sa este tipică pentru 
cei de vîrsta lui; Cotitura spre 
original a urmat prin interme
diul unor poezii încărcate de 
sentiment, care amintesc mai 
ales de marele poet german 
Rilke. poezii care invită la re
trăire.

De aici izvorăște confrunta
rea tot mai pregnantă a poetu
lui cu lumea înconjurătoare și 
cu sine însuși. Imaginarul din 
primele încercări poetice ale 
lui Schuller n-a fost abando
nat pe deplin, cu toate că

poetul folosește în cea mai 
mare parte a poeziilor sale o 
dicțiune ironică legată de o 
talentată mînuire a limbii, care 
introduce cugetarea și judeca
ta poetului în poezie. Tradiții 
ale sașilor din Ardeal (mod 
de viață, felul de a gîndi, mo
dalități lingvistice) sînt cerce
tate cu un spirit lucid și după 
măsură apreciate ori refuzate 
în mod critic (Vezi una dintre 
cele mai bune poezii a lui Schu
ller „Von Jokobsdorf“).

Tematic unele poezii schimbă 
decorul naturii cu mediul cita
din. în aceste cazuri poetul fo
losește un „jargon de reclamă" 
și termeni tehnici.

In prezent Frieder Schuller 
își definitivează al doilea vo
lum de poezii. Acest volum. în 
care vor fi cuprinse cele mai 
recente poezii ale tînărului po
et, se înscrie pe o linie poetică 
cu un limbaj virulent. Devalo- 
rizînd formule lingvistice tra
diționale, folosind uneori ele
mente de „poezie concrete" în
tr-o accepțiune mai largă a 
cuvîntului, Frieder Schuller 
pare a-și fi găsit un limbaj 
propriu.

W. SCHOTT

Nicovală, 
tobă, clopot

(în limba maghiară)
Premiile literare al Uniunii 

Tineretului Comunist, redebu- 
tează fericit. Ele s-au decernat 
pentru prima oară in 1963, 
avînd în atenție autori incă ti
neri legați de actualitate. Ac
tualele premii au pus un accent 
și mal apăsat pe tinerețea crea
torilor, dar in același timp și pe 
valoarea lucrărilor. Selecția n-a 
fost ușoară, dacă nu uităm că 
au fost avute în vedere volume 
apărute între 1968—1973.

Premiile de care vorbim sint 
expresia atenției Uniunii Tine
retului Comunist față de toate 
sectoarele muncii și creației ti
nerilor și au rolul de a pro
mova nu numai o literatură 
bună, ci și o atitudine față de 
literatură. Semnalăm tematica 
actuală și angajată a culegerii 
lui Adrian Păunescu. „Istoria 
unei secunde", a romanului lui 
Virgil Duda „Catedrala", a ro
manului lui Vasile Sălăjan 
„Coborind spre nord-vest", a 
reportajului lui Valentin Hossu 
Longin „Țara Lotrului", ca și a 
celorlalte ' cărți premiate. A- 
ceste cărți arată că scriitorii ti
neri sint foarte aproape de 
realitățile noastre sociale.

Efervescența literară a ultimi
lor ani, ani . în care au debutat 
mulți tineri a obligat juriul la 
dezbateri lungi, în care dificul
tatea stabilirii cărții cîștigă- 
toare a fost evidentă.

Dar acest lucru nu s-a întâm
plat doar cu cartea românească.

Publicul din România este o- 
bișnuit de mult timp ca intre 
cărțile ce primesc un premiu li
terar să se afle și cărțile unor 
autori de limbă maghiară, ger
mană, sau sîrbă. Urmărind sti
mularea literaturii de valoare 
și a orientării ei către com
plexitatea realităților noastre, 
selecția s-a îndreptat și către 
produsele literare de limbă 
maghiară. Și aici alegerea a 
fost dificilă. Cîștigător al con
sultărilor juriului, a fost roma
nul „Uliii, dobszo, harang", sem
nat de Szilaghi Istvan. (care pe 
românește înseamnă „Nicovală, 
tobă, clopot"). Titlul cărții in
dică doza importantă de lirism 
a romanului, ritmul și atmosfe
ra lui. Cartea se bucură de 
aprecieri elogioase din partea 
cititorilor și a confraților și 
alegerea ei din acest punct de 
vedere a fost cea mai nimerită. 
In ea este reflectată viața unei 
colectivități distincte ca limbă 
din marea familie a poporului 
român și merită de aceea inte
resul cititorului.

M. COSTEA

Voci/e
vikingilor

„Vocile vikingilor“ de Voicu 
Bugariu este ceea ce se chea
mă un volum programatic — și 
nu doar implicit, prin semni
ficațiile narațiunilor care-1 al
cătuiesc. Autorul, a ținut să-și 
precizeze concepțiile într-o 
postfață intitulată „Rigoare și 
parabolă“, care constituie o a- 
nalizâ pertinentă a limitelor 
science fiction-ului clasic și o 
pledoarie pentru adaptarea ge
nului la procesul de dezvoltare 
a literaturii moderne. Nu pu
tem să nu fim de acord cu ob
servațiile polemice privind ri
goarea artificială, caracterul 
previzibil al desfășurării ac
țiunii și al comportamentului 
personajelor etc, chiar dacă 
ele sînt valabile pentru o arie 
mai îngustă decît aceea vizată 
de critic. Pentru că nu numai 
„Solaris“, romanul de excepție 
al lui Stanislaw Lem, des po
menit în postfață, ci și multe 
alte lucrări apărute în ultimul 
deceniu mărturisesc efortul de 
desprindere a genului de pe 
Orbita poncifelor pe drept cu- 
vînt incriminate. Science fic- 
tion-ul cunoaște și el un „nou 
val", ilustrat cu vigoare și stră
lucire de scriitori a căror enu
merare ar deveni fastidioasă. 
Iar una dintre modalitățile de 
predilecție ale acestui curent 
înnoitor este tocmai cea pro
pusă și în bună măsură utili
zată de Voicu Bugariu : ,.... li
teratura structurilor deschise, 
literatura în care conflictele nu 
mai sint rezolvate (...) cititorul

fiind invitat el să rezolve ceea 
ce este de rezolvat“.

„Vocile vikingilor" reprezintă 
o tentativă de aplicare, cu iz- 
butiri certe, și a unui alt prin
cipiu enunțat în postfață. Scrii
torul, spune Voicu Bugariu, ar 
trebui „să-și îndrepte atenția 
mai cu seamă către modul în 
care se va dezvolta conștiința 
umană. Acesta este tărîmul în 
care science fiction-ul va pu
tea să evolueze". Subscriem cu 
amîndouâ mîinile, precizînd to
tuși că acest deziderat consti
tuie o permanență a literaturii 
științifico-fantaatice de ca
litate dintotdeauna. Niciodată 
însă nu e de prisos să reamin
tim că autorii de anticipații sint 
datori să depășească miraculo
sul factice ai mașinilor, fie ele 
și cibernetice, și să descrie con
secințele lărgirii explozive a 
granițelor cunoașterii asupra 
individului și a colectivității. 
„Vocile vikingilor" arată că 
Voicu Bugariu a înțeles acest 
imperativ, slujindu-1 cu talent 
și dăruire.

ION HOBANA



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SÎMBÀTÀ 6 IANUARIE 1973

CONSULTAȚII PENTRU ÎNVÀTÀMÎNTUL POLITIC IDEOLOGIC U.T.C
' • l ■ ... ,• -____J

LA LUPE A CONDUSĂDE PAREID ÎMPOERLVA

REGIMULUI BURGHEZO - MOȘIERESC
Angajarea viguroasă în luptă, 

«roismul și jertfa pilduitoare, 
receptivitatea la ideile noi și 
novatoare, acțiunea dirză în 
slujba aspirațiilor sociale celor 
mai îndrăznețe ale poporului 
sint dominante specifice profi
lului spiritual al tineretului 
de-a lungul istoriei multisecu
lare a patriei noastre. In marile 
bătălii ale maselor împotriva a- 
supririi sociale și naționale, 
pentru libertate și dreptate, ti
neretul și-a adus in mod plenar 
contribuția, dind henumărate 
sacrificii. înfăptuirea Unirii și 
formarea statului național ro
mân, războiul de independență, 
răscoalele din 1907 și atîtea alte 
momente marchează 
imensei majorități a 
Iul de partea forțelor progre
siste, contribuția sa la formarea 
și la dezvoltarea statului na
țional unitar, la progresul ge
neral al țării.

Formarea, în martie 1922, a 
Uniunii Tineretului Comunist, la 
un an după crearea Partidului 
Comunist Român, reprezintă un 
moment crucial in istoria miș
cării revoluționare de tineret 
din țara noastră. In întreaga sa 
existență, Uniunea Tineretului 
Comunist a acționat ca nucleu 
de raliere a tineretului in jurul 
obiectivelor de luptă ale parti
dului comunist, ca forță de mo
bilizare și de angajare hotărită 
a multor generații de tineri in 
șuvoiul bătăliilor revoluționare 
organizate și conduse de P.C.R. 
„Se poate spune că Uniunea Ti
neretului Comunist — subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
in cuvintarea la adunarea festi
vă consacrată aniversării semi
centenarului Uniunii Tineretu
lui Comunist — a desfășurat in 
toată perioada ilegalității o in
tensă activitate de organizare a 
tineretului, de conducere a lup
telor sale alături de clasa mun
citoare, de toate forțele revolu
ționare și progresiste din 
România".

Tinerii șl-au format in cadrul 
U.T.C. înalte trăsături morale și 
de caracter proprii comuniștilor 
— combativitate și fermitate re
voluționară, atitudine patriotică 
și internațiortalistă, pasiune și 
dăruire in gindire și faptă, puse 
în slujba mărețelor idealuri 
comuniste. Faptele lor au consti
tuit, de-a lungul anilor, pilde 
vii, însuflețitoare. de trăire mi
litantă a vieții, de acțiune cu
tezanță, conștient orientată, pen
tru întreaga masă a tineretu
lui.

Un astfel de tineret a putut 
fi format numai sub călăuzirea 
neîncetată 
partidului comunist. Cele mai 
înaintate i? .1 
ale tineretului, 
drum de luptă sînt, astfel, in
disolubil legate de îndrumarea 
plină de grijă și de căldură a 
comuniștilor.

Prin intermediul U.T.C., par
tidul comunist a menținut un 
contact strîns cu toate catego
riile de tineri — muncitori, ță
rani, elevi, studenți, ostași —, 
polarizîndu-i în jurul său și 
exercitînd asupra lor o puter
nică influență politică.

Prezența mereu activă a ti-

prezența 
tineretu-

și părintească a

idealuri și năzuințe 
întregul său

neretului revoluționar de la 
orașe și sate — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități 
fruntărilor 
țaristului, 
lor muncii 
mărturie 
revoluționare cu care tineretul, 
treclnd peste orice opreliști, 
s-a contopit organic cu lupta 
partidului, este expresia încre
derii nezdruncinate în izbînda 
socialismului, a voinței nestră
mutate de a se consacra pînă 
la capăt cauzei revoluționare.

Uniunea Tineretului Comu
nist și-a relevat astfel rolul 
său concret atît în lupta pen
tru cucerirea revendicărilor 
specifice tineretului, cît și pen
tru obiectivele imediate și de 
perspectivă ale clasei munci
toare. In anii 1922—1924, tine
retul a luat parte la bătăliile 
greviste care au antrenat mii 
și mii de muncitori, precum și 
la alte forme de luptă ale oa
menilor muncii. Astfel, în no
iembrie 1922, tinerii muncitori 
din Toplița au intrat în grevă 
în semn de protest față de con
cedierea unor tovarăși de mun
că. în vara anului 1923, la fa
bricile „Goldschimdt“ și 
„Schiell“ din Brașov, tinerii ro
mâni, maghiari, germani s-au 
alăturat muncitorilor vîrstnici 
în lupta împotriva cruntei ex
ploatări. La sfirșitul aceluiași 
an, sub conducerea organizați
ei revoluționare de tineret din 
oraș, tinerii muncitori . de la 
tipografia „Viața românească“

— în viitoarea în
de clasă ale prole- 

ale tuturor oameni* 
stă, în același timp, 
grăitoare a pasiunii

de CONSTANTIN PETCULESCU

Iași au declarat grevă ; cudin
lupta greviștilor s-au solidari
zat tinerii muncitori de la ce
lelalte tipografii din oraș.

Prin ilegalizarea P.C.R., în 
1924, a fost lovită și Uniunea 
Tineretului Comunist —, a că
rei activitate a fost, de aseme
nea, interzisă. Elahorînd noua 
linie strategică și tactică ' a 
mișcării comuniste potrivit îm
prejurărilor date, P.C.R. a în
drumat și a sprijinit îndeaproa
pe Uniunea Tineretului Comu
nist în organizarea luptei pen
tru întărirea legăturilor cu ma
sele de tineri, în folosirea con
comitentă a muncii ilegale cu 
formele legale de activitate. Pe 
această linie, Congresul al II- 
lea al U.T.C., întrunit in toam
na anului 1924, fundamentînd 
și orientînd lucrările pe linia 
politică-tactică elaborată de 
Congresul al III-lea al P.C.R., 
a analizat problema organizării 
pe baze ilegale a mișcării co
muniste de tineret, lansînd lo
zinca reorganizării Uniunii pe 
baza nucleelor de fabrică.

Cu sprijinul activului de par
tid, Uniunea Tineretului Co
munist și-a șxtins în acea pe
rioadă rețeaua celulelor U.T.C. 
în fabrici, ateliere, școli și uni
versități, la sate și chiar in 
unele unități militare. Angaja
rea tineretului la luptele des
chise ale muncitorilor a cu-

noscut o amploare mai mare. 
Ilustrativă este, în acest sens, 
participarea tinerilor la marea 
grevă 
greva 
de la 
greva 
Transilvania,
Brăila, care a antrenat la lup
tă 3. 000 de muncitori, la greva 
celor aproximativ 3.000 de 
muncitori tipografi din Bucu
rești, precum și la sprijinirea 
altor acțiuni revendicative iz
bucnite în acel timp.

In pofida numeroaselor gre
utăți provocate de autoritățile 
represive, organizațiile de tine
ret, cu ajutorul partidului co
munist, au găsit modalități co
respunzătoare de amplificare a 
activității propagandistice. A 
fost editat și râspîndit un ma
re număr de apeluri și mani
feste, zeci de ziare ilegale, se- 
milegale sau legale. Articolele 
publicate în coloanele lor de- 
maseau 
burghezo-moșieresc, 
spolierea și împilarea maselor 
muncitoare, condițiile apăsă
toare de muncă și de viață ale 
tineretului, cuprindeau înflăcă
rate chemări la luptă.

Avînd în frunte pe uteciști, 
tineri muncitori, țărani, elevi, 
studenți au luat parte activă la 
grevele și demonstrațiile mine
rilor din Valea Jiului, ale cefe-

din Valea Mureșului, la 
celor 2. 000 de muncitori 
„Unio“ — Satu Mare, la 
de la minele de aur din 

la greva de la

cu vigoare regimul 
bazat pe

riștilor și petroliștilor și ale 
celorlalte categorii de munci
tori din Capitală și din alte 
centre, au răspindit manifeste 
ziare, chemînd tineretul din în
treaga țară Ia Iișpta Împotriva 
exploatării capitaliste și a mo
nopolurilor străine, a samavol
niciilor și terorii exercitate de 
guvernanți. Uniunea Tineretu
lui Comunist, sub conducerea 
partidului, a acționat intens în 
rindurile tineretului muncitor 
pentru declanșarea de puterni
ce mișcări de solidaritate cu 
grevele muncitorilor de la o 
serie de întreprinderi, ca „Ma
laxa" (București), „Astra“ 
(Arad), „Dermata" (Cluj), „Car
men“ (Oradea), 
și Reti“ (Tîrgu 
altele, a organizat 
dus Îndeaproape, 
lele sale, tineretul 
petrolist la marile 
demonstrații politice de stradă 
organizate de partidul comu
nist, în lupta împotriva „curbe
lor de sacrificiu" și a muncii 
în acord, a încercărilor bur
gheziei de a ieși din criză pe 
seama celor ce muncesc.

In timpul marilor bătălii de 
clasă ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști din ianuarie-febru- 
arie 1933, tineretul, alături de 
masele muncitoare, a înscris o 
memorabilă pagină de bărbăție 
și de abnegație 
în istoria 
Comunist, 
muncitori 
în frunte 
lături de

J>. „vo,- 
„Szekely 

Mureș) și 
și a con- 
prin celu- 
ceferist și 
întruniri și

revoluționară
Uniunii Tineretului 

în afara tinerilor 
ceferiști și petroliști, 
cu uteciștii, aflați a- 
cei vîrstnici în lupta

f

i

h

1.

2.
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Tradițiile de luptă ale tineretului, 
alături de masele largi populare, pen
tru eliberarea socială și națională a 
poporului român. Participarea sa la 
marile momente de luptă împotriva 
asupririi sociale și naționale, pentru 
libertate și dreptate.

Inrîurirea determinantă a idealuri
lor și luptei clasei muncitoare, a miș
cării muncitorești asupra adîncirii și 
amplificării combativității, a acțiu
nilor de clasă ale tineretului exploa
tat.

a

3. Făurirea Partidului Comunist Român— 
cotitură radicală în mișcarea 
luționară și democratică 
din România. în transformarea 
fundă a structurii 
conținutului activității sale, în 
tarea ei politică, în atragerea 
părți tot mai mari a tineretului 
partea mișcării comuniste.

reve
de tineret 

pro- 
organizatorice, a 

o ri im
unei 

de
I

4.

5.

Rolul U.T.C. în lupta pentru cu
cerirea revendicărilor specifice 
tineretului, pentru obiectivele 
imediate și de perspectivă ale 
clasei muncitoare (1922-1924) ;

— Organizarea luptei U.T.C. 
întărirea legăturilor cu 
de tineri, folosirea 
a muncii ilegale 
legale de activitate

pentru 
masele 

concomitentă 
cu formele

uteciștilor în 
și poli- 

desfă.șura-

— Prezența activă a 
marile acțiuni economice 
tice ale muncitorimii 
te în întreaga țară în timpul cri
zei economice din anii 1929-1933 ;

PLAN TEMATIC

tor, parte componentă a acțiunii 
largi desfășurate de P.C.R. pen
tru făurirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare din România.

7. U.T.C. — cea mai importantă și apro
piată organizație de masă a partidu
lui comunist în lupta împotriva 
taturii militare-fasciste, a 
hitlerist.

dic- 
războiului

— Acțiuni deschise ale 
în frunte cu uteciștii, 
regimului de opresiune 
turii militare-fasciste, . 
botarea mașinii de război 
riște ;

tineretului, 
împotriva 

al dicta- 
pentru sa- 

hitle-

— Lupta U.T.C. pentru formarea 
unui larg front patriotic 
fascist al tineretului ca 
componentă a frontului 

nai antihitlerist ;

anti
porte 
națio-

Crearea Uniunii Tineretului Comu
nist — moment hotărîtor în istoria 
mișcării revoluționare și democrati
ce de tineret din țara noastră, începu
tul unei puternice acțiuni de angaja
re a tinerelor generații, alături de 
clasa muncitoare, de masele largi, în 
procesul de înnoire și de transforma
re a societății.

Lupta revoluționară desfășurată de 
U.T.C., sub conducerea și îndruma
rea P.C.R., împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc in anii 1922-1933.

LEGEA FUNDAMENTALA tru totdeauna, în mod dogma-
A UNIUNII TINERETULUI tic, rigid, anumite prevederi și

COMUNIST proceduri, statutul . trebuie,
dimpotrivă, să dea dovadă de 
suplețea și mobilitatea la care 
il obligă însăși realitatea, deter- 
minîndu-1 să urmărească per
manent perfecționarea formelor 
și metodelor de muncă. De aici 
rezultă și pronunțatul său ca
racter de instrument de lucru, 
de lege activă.

în sfîrșit, o altă condiție ho- 
tăritoare pentru exprimarea 
funcției de lege fundamentală 
a statutului o reprezintă capa
citatea de a contura un amplu 
cadru-program pentru întreaga

Cel dinții adevăr pe care il 
rostim de cite ori ne referim la 
statutul U.T.C. este precizarea 
rolului șl însemnătății sale în 
viața și 
noastre, 
exprimă 
utecist i 
primele 
statutul, 
firesc că aceasta este 
fundamentală pe baza 
toate organizațiile U.T.C., pre
cum și organele lor de condu
cere de la toate nivelele, iși 
concep, 
desfășoară 
tineretului, 
de ■ la bun 
conținutul 
plicind atît 
„lege fundamentală' 
plicațiile ei pentru activitate.

Prevederile statutare definesc 
rolul, obiectivele și atribuțiile 
Uniunii Tineretului Comunist, 
calitatea de membru al U.T.C. 
împreună cu drepturile și în
datoririle sale, structura organi
zatorică a U.T.C., rolul și atri
buțiile organelor sale și așa mai 
departe. Prin urmare, ele sta
bilesc coordonatele esențiale 
ale activității pe care trebuie 
s-o desfășoare fiecare organi
zație, normele unice și obliga
torii pentru întreaga viață de 

o 
principale ale 

de 
fie-

activitatea organizației 
Fiecărui tînăr care își 

dorința de a deveni 
se recomandă încă din 

momente să studieze 
spunîndu-i-se în mod 

legea 
căreia

își organizează și își 
activitatea în rîndul 
Se cuvine, așadar, ca 
început să lămurim 
acestei noțiuni, ex- 
sensurile expresiei 

i“ cît și im-

6.

la eroi- 
ccfe— 

ianuarie-fe- 
lupte 

organizatorică și

— Contribuția tineretului 
cele lupte ale muncitorilor 
riști și petroliști din 
bruarie 1933, rolul acestor 
pentru întărirea 
politică a U.T.C.

Tineretul în mișcarea 
România.

antifascistă

desfășurată 
grupărilor

din

de 
fas-

— Activitatea vie 
U.T.C, împotriva 
ciste, a organizațiilor burgheze 
reacționare de tineret :

— Lupta U.T.C. pentru crearea fron
tului unic al tineretului munci-

acțiuni de muncă patriotică, 
pentru continuarea și dezvol
tarea unor frumoase tradiții 
existente ; un neîntrerupt pro
ces de educare in spiritul pa
triotismului socialist, de însu
șire a ideologiei și politicii 
marxist-Ieniniste, a concepției 
materialist-dialectice despre 
lume, in vederea lărgirii orizon
tului de 'cunoștințe și formării 
unui tînăr multilateral pregătit 
pentru viață, pentru societate, 
o susținută activitate de ordin 
cultural-educativ, sportiv, turis
tic și de pregătire pentru apă
rarea patriei. Toate acestea tre
buie considerate, bineînțeles,

— încadrarea tuturor forțelor ti
nerilor comuniști în lupta pentru 
răsturnarea dictaturii militare
fasciste, întoarcerea armelor 
potriva Germaniei i 
furarea României la coaliția 
tihitleristă.

____ — îm- 
naziste și ală- 
la coaliția an-

participării ti- 
comuniști, la 

_ ,_____ de eliberare a 
de sub jugul fascist. 23 August

8. Caracterul de masă al 
neretului, alături de 
lupta insurecțională 
țării .....
1944 — începutul unei noi etape de an
gajare a tineretului în lupta maselor 

largi populare, condusă de partidul 
comunist, pentru făurirea temeliilor 
societății noi, socialiste în România.

plinească in mod exemplar în
datoririle
Cuvintele 
întreaga 
cînd le 
revoluționare de tineret.

prevăzute în statut", 
acestea își păstrează 
valabilitate și atunci’ 
aplicăm organizației

PRINCIPII DE BAZA ALE 
STATUTULUI

Cele înfățișate pînă acum de
monstrează în chipul cel mai 
elocvent nu numai valoarea pur 
teoretică a prevederilor statu
tare, ci poate în primul rind 
sensul lor profund practic, ten
dința de a se manifesta ca 
principii de acțiune concretă.

organizație, precizînd pe de 
parte regulile 
constituirii 
altă parte 
căreia de 
sursele, 
și inițiativa proprie, 
punctul acesta de vedere, deci 
statutul prevede norme și reguli 
organizatorice 
neral valabil, 
membru și 
nu se poate 
astfel un instrument 
organizare a întregii 
a tineretului.

In același timp, statutul con
stituie principalul instrument 
de lucru în îndeplinirea sarci
nilor asumate de organizațiile 
U.T.C. în munca educativă, 
oferind atît principiile după 
care trebuie să se conducă un 
colectiv de uteciști, cît și direc
țiile mai importante ale res
pectării și realizării lor. Fără 
a încerca să rezolve odată pen-

sale, iar pe 
posibilitățile 

a-și valorifica re- 
condițiile specifice 

inițiativa proprie. Din

cu caracter ge- 
de la care nici un 
nici o 
abate,

organizație 
devenind 

esențial de 
activități

activitate a organizației U.T.C., 
dovedindu-se indispensabil în 
orientarea și situarea ei pe o 
platformă ideologică precisă, 
ca și în formularea limpede a 
scopurilor și obiectivelor majore 
pe care le urmăresc eforturile 
tuturor organizațiilor U.T.C. 
Așa, de exemplu, chiar de la 
cel dintîi paragraf al primului 
capitol din statut, referitor la 
scopul, obiectivele și atributele 
Uniunii Tineretului Comunist, 
se afirmă : „U.T.C. militează
pentru participarea activă a în
tregului tineret de la orașe și 
sate la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de 
construire a societății socialiste, 
de dezvoltare multilaterală a 
patriei, de atragere a maselor 
la conducerea vieții sociale și 
de lărgire continuă a democra
ției socialiste“.

în statut se precizează în 
continuare, între obiectivele de 
cea mai mare însemnătate ale 
U.T.C. : educarea prin muncă 
și pentru muncă a tineretului, 
atît prin prezența sa nemijlo
cită la îndeplinirea sarcinilor 
de producție cit și prin atrage
rea la desfășurarea unor ample

un

ca datorii de cea mai mare im
portanță pentru organizațiile 
U.T.C., situate pe primul plan 
al registrului lor de preocupări. 
Statutul este cadrul-program 
care stabilește direcțiile de 
orientare, jaloanele esențiale ale 
activității, oferindu-le in ace
lași timp o platformă, 
obiectiv comun tuturor.

Din acest adevăr evident, 
care așează statutul U.T.C. la 
temelia întregii activități des
fășurate de organizația noastră, 
reiese și obligativitatea fiecărei 
organizații, a fiecărui tînăr de 
a cunoaște și a respecta în 
întregime prevederile sale. 
Aplicarea neabătută a statutu
lui, în orice împrejurare, nu 
este posibilă fără activitate sus
ținută pentru însușirea și asi
milarea profundă a tuturor re
gulilor și normelor prevăzute 
de el, ca o condiție a perfecțio
nării continue a muncii. Tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
spunea, adresindu-se comuniș
tilor : „Organele și organizații
le de partid au datoria de a 
desfășura o intensă muncă de 
educare partinică pentru a ajuta 
pe fiecare comunist să-și înde-

înaintăm pe drumul socialismu
lui. astfel incit putem spune că 
toate succesele și realizările 
obținute de poporul nostru își 
au izvorul în conducerea înțe
leaptă și încercată a partidului, 
în același timp, conducerea de 
către partid este o realitate ce 
se adresează nemijlocit organi
zației U.T.C. prin aceea că ea 
constituie forma specifică prin 
care partidul își desfășoară ac
tivitatea în rindurile tineretu
lui. „Educarea tinerelului, for
marea tinerei generații de con
structori ai socialismului și co
munismului 
de onoare a

este o îndatorire 
întregului partid“,

STATUTUL— cadru

pentru satisfacerea revendicări
lor legitime, mii de tineri din 
Întreaga țară și-au manifestat, 
sub diferite forme, calda sim
patie față de greviști, iar după 
înfrîngerea prin gloanțe și ba
ionete a luptei drepte a mun
citorimii s-au contopit în am
pla mișcare de solidaritate cu 
conducătorii muncitorilor cefe
riști și petroliști arestați, jude
cați și condamnați la ani grei 
de detențiune. Represiunii dez
lănțuite cu furie de către au
torități în dimineața zilei de 16 
februarie 1933 i-au căzut vic
timă o serie de tineri munci
tori, aflați In componența gărzi
lor de autoapărare. încleștat 
pe lanțul sirenei, a fost răpus 
de gloanțe ucenicul Vasile 
Roaită.

Educînd tineretul în spiritul 
cauzei libertății, al dragostei 
față de patrie și al internațio
nalismului proletar, U.T.C. a 
dus o neîmpăcată luptă' împo
triva Gărzii de fier și a celor
lalte grupări fasciste, împotri
va organizațiilor burgheze re
acționare de tineret, care în
cercau să otrăvească conștiința 
tineretului pe diferite căi, prin
tr-o propagandă anticomunistă, 
obscurantistă, 
celași timp, 
nifesta cu 
său 
ționar al tineretului, care, 
sub conducerea P.C.R., lupta 
pentru îmbunătățirea stării eco
nomice a tineretului, pentru 
creșterea salariilor, pentru aju
tor de șomaj tinerilor etc. 
Pretutindeni în cadrul grevelor 
de la fabricile „Schiell“ și 
„Hess“-Brașov, „Industria lînii"- 
Timișoara, Fabrica textilă din 
Buhuși, la „Beca“ și „Venus“ din 
București sau în acțiunile reven
dicative proprii inițiate și orga
nizate de U.T.C. prin celulele 
sale, pentru mărirea salariilor, 
reducerea orelor suplimentare, 
acordarea *’ ...........
împotriva 
muncitori, 
unic, au constituit un factor ac
tiv, dind dovadă de curai și de
votament revoluționar. Este im
portant a se preciza că unitatea 
de acțiune a tineretului s-a fău
rit de ios în sus, în viitoarea 
pregătirii și desfășurării luptelor 
greviste, a acțiunilor revoluțio
nare, a mișcării democratice 
studențești, în viitoarea marilor 
întruniri, manifestații și demon
strații cu caracter democratic, 

au avut loc în 
alte

mistică. în a- 
U.T.C. își ma- 

putere rolul 
de organizator revolu- 

al tineretului, 
conducerea P.C.R.,

de concedii plătite, 
bătăii etc., tinerii 
acționînd în front

antifascist care
Capitală 
țării.

Printre
U.T.C. și

și în

dintinerii 
a mișcării

centre ale

conducerea 
antifasciste 

a tineretului care au desfășurat 
în această perioadă o intensă 
activitate politică-organizatorică 
se aflau Nicolae Ceaușescu, Gri- 
gore Preoteasa, Petre 
ghe, Stela Moghioroș, 
Minschi și alții.

Urmind neabătut linia 
lă a P.C.R., Uniunea Tineretu
lui Comunist s-a ridicat împo
triva dictaturii militare-fascis
te, a aruncării României în bra
țele Germaniei hitleriste, in 
războiul antisovietic. în toată 
perioada anilor 1941—1944, 
U.T.C. a desfășurat o susținută

Gheor-
Ludovic

genera-

întregului popor pentru făurirea 
societății socialiste multilate- 
ral-dezvoltate" — așa cum afir
mă însuși statutul ~

CENTRALISMUL 
TIC, Un principiu 
baza organizării 
Uniunii Tineretului 
ale cărui principale 
sint : necesitatea ca toate orga
nele de conducere ale U.T.C., 
„de .jos și pînă sus" după cum 
arată statutul, să fie alese în 
chip democratic datoria orga
nelor de conducere de a răs
punde în fața celor ce le-au 
încredințat mandatul, raportind 
periodic, prin dări de seamă,

U.T.C.
DEMOCRA- 
care stă la 
și activității 
Comunist și 

elemente

al întregii activități a U.T.C.
Dealtfel, întregul ansamblu de 
norme și prevederi cuprins în 
această 1 
poate fi 
abstractă,

•undeva in 
ci tocmai 
nare cu realitățile 
solide puncte de sprijin în acti
vitatea propriu-zisă. Acesta este 
unghiul din care trebuie apre
ciate și cele cîteva principii 
ale statutului, principii care 
stau, bineînțeles, la baza activi
tății in fiecare din organizațiile 
U.T.C. Să le analizăm pe rind : 

CONDUCEREA DE CĂTRE 
PARTID. Un element care stră
bate întreaga activitate a orga
nizației de tineret, constituind 
crezul său de muncă și de viață, 
cel care îi dă posibilitatea de 
a-și dărui în întregime efortu
rile și competența aceluiași 
scop nobil pe care îl slujește și 
partidul — construirea societă
ții comuniste. Rolul conducător 
al partidului 
firesc și necesar 
partidul comunist 
treaga noastră 
acest rol crește 
mai puternic

lege fundamentală nu 
privit ca o noțiune 

situată deasupra sau 
1 afara organizațiilor, 

în strînsă condițio- 
lor, avind

decurge în mod 
din faptul 

conduce 
societate, 
și devine 

pe măsură

că 
în
că 
tot
ce

menționează una din prevede
rile cuprinse chiar în statutul 
P.C.R., o prevedere care se rea
lizează nu numai prin subordo
narea directă a C.C. al U.T.C., 
Comitetului Central al partidului 
sau a comitetelor județene ale 
U.T.C., comitetelor județene de 
partid, ci și într-un mod mult 
mai larg, care acoperă întregul 
proces al muncii educative des
fășurate de U.T.C. : „organiza
țiile de partid sint obligate să 
asigure conducerea și îndruma
rea permanentă a organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist, 
să le acorde sprijinul necesar 
și să controleze sistematic ac
tivitatea lor" — se spune mai 
departe în statutul P.C.R.

Organizația U.T.C. se stră
duiește, la rindul său, să fie la 
înălțimea încrederii acordate 
nu numai prin îndeplinirea 
promptă și în bune condiții a 
sarcinilor încredințate de partid, 
ci și prin aceea că se consideră 
„principala rezervă a Partidului 
Comunist Român, ajutorul său 
in educarea Comunistă a tinere
tului, în mobilizarea lui Ia lupta

îndeplinirea sarcinilor ce
Potrivit centra-

de 
le-au revenit, 
lismului democratic, care repre
zintă un sistem în continuă 
perfecționare, se promovează o 
acțiune ritmică, simultană, a 
tuturor laturilor ce compun 
ansamblul de activități al orga
nizațiilor U.T.C., realizîndu-se 
o îmbinare armonioasă între 
munca de conducere și de su
bordonare. ceea ce psigură ce
rința ca U.T.C. să aibă un sin
gur program, un singur statut, 
un singur organ de conducere : 
congresul.

Conducerea centralizată nu 
anulează însă In nici un caz 
existența democrației, ci dimpo
trivă, o presupune în chip obiec
tiv, ca pe o componentă nece
sară a aceluiași principiu — al 
centralismului democratic, care 
reunește într-un 
ambele trăsături, 
și democrația 
așadar, concomitent, 
putea fi despărțite, 
incontestabilă a cultivării 
largi democrații, exprimată în
deosebi printr-o antrenare largă 
a tuturor uteciștilor la dezba
terea problemelor lor de muncă

tot unitar 
Centralismul 
funcționează, 

fără a 
O dovadă 

unei

pe

1967, 
con- 
1963,

Tineretului
Editura politică, București, 1972,

★
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în : Nicolae Ceaușescu, România pe drumul desăvirșirii 
structiei socialiste, voi. 2, Editura politică, București, 
p. 204-205.

• NICOLAE CEAUȘESCU : Cuvîntare la Consfătuirea 
țară a Uniunii Tineretului Comunist — 10 februarie 1968, în : 
Nicolae Ceaușescu, România pe drumul desăvirșirii construc
ției socialiste, voi. 3, Editura politică, București, 1963, p. 42-43.
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Pliantul „Eroi uteciști"

activitate de organizare a tine
retului, nenumărate acțiuni îm
potriva războiului și a dictaturii 
militare-fasciste.

Pentru a cuprinde în lupta, de 
rezistență 
măr cît 
U.T.C. a 
partidului, 
front patriotic antifascist al ti
neretului, în care chema pe toți 
«ei ce, indiferent de convinge
rile lor politice, se declarau 
gata să lupte împotriva hitleris- 
mului și a fascismului intern. 
In vederea realizării acestui 
front, care în concepția partidu
lui comunist trebuia să repre
zinte o parte "omponentă a 
frontului național antihitlerist, 
U.T.C. a pus accentul, în prin
cipal, pe creșterea influenței 
sale în marile întreprinderi și 
centre industriale, ca : „Ma
laxa", C.F.R., S.T.B. S.E.T., 
Gaz și electricitate, Reșița, 
J.A.R., ruinele din Valea Jiiilliui, 
rafinăriile din Ploiești etc.

Alături de comuniști, uteciștii 
au participat la sabotarea pro
ducției de război, acțiune care 
va crește necontenit în intensi
tate pînă la eliberare. Acțiuni 
de sabotaj au avut loc, după 
cum reiese și din procesele 
intentate tinerilor muncitori 
antifasciști; la uzinele „Wolf“, 
„Malaxa", „Lemaître", „Arse
nal", „Asan", la uzinele Reșița, 
rafinăriile din Ploiești, Șantie
rul Naval Constanța, Ì.A.R. Bra
șov, Atelierelș C.F.R. „Grivița“, 
portul Orșova etc. Pentru ac
țiunile de sabotaj întreprinse, 
mulți uteciști au fost condam
nați la ani grei de temniță si 
chiar la moarte, ca, de pildă, 
Filimon Sîrbu, Simion Perl ș.a.

Dar organele represive ale re
gimului dictaturii militare-fas
ciste dacă au putut condamna 
la moarte și executa tineri ute
ciști și elevi care abia împlini
seră 17 ani, dacă au putut 
schingiui pînă la sugrumarea 
vieții, ele nu au fost în stare 
să oprească nici cursul eveni
mentelor și nici extinderea in
fluenței comuniștilor si utecisti- 
lor asupra maselor de oameni 
ai muncii, vîrstnici și tineri, nu 
au putut împiedica întărirea 
neîncetată a P.C.R. și a U.T.C.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, Uniunea Ti-

antifascistă un nu
mai mare de tineri, 
inițiat, la indicația 

formarea unui larg

neretului Comunist a participat 
activ la înfăptuirea insurecției 

. armate naționale antifasciste, 
care a dus la răsturnarea dicta
turii fasciste antonesciene, la 
ieșirea României din războiul 
dus alături de Germania hitle- 
ristă, la trecerea țării noastre 
alături de Uniunea Sovietică și 
'celelalte țări ale coaliției antihit
leriste în lupta contra fascismu
lui. întreaga organizație U.T.C., 
întreg tineretul patriotic, în 
frunte cu uteciștii, s-au înca
drat într-un sistem precis de 
mobilizare elaborat de partid, 
care permitea anunțarea și in
trarea în acțiune într-un ' timp 
extrem, de scurt a grupelor de 
luptă. Astfel, cînd s-a declanșat 
insurecția, uteciștii, tinerii ria- 
trioți s-au prezentat în primele 
ore la comandamentul formațiu
nilor de luptă patriotice pentru 
a primi arme, au pornit la În
deplinirea sarcinilor dinainte 
stabilite, — ocuparea instituți
ilor fasciste, dezarmarea unor 
unități hitleriste, stingerea in
cendiilor, apărarea avutului ce
tățenilor, arestarea criminalilor 
de război etc.

Din primul moment, partici
pated tineretului, alături de cei 
mai bunii fii ai poporului — co
muniștii — la lupta insurecțio
nală de eliberare a țării de sub 
jugul fascist a căpătat un carac
ter de masa. Cu uteciștii în pri
mele rînduri, tinerii muncitori, 
țărani, studenți și elevi, civili 
și militari s-au avîntat în lupta 
hotărîtoare a cărei izbîndă avea 
să deschidă o eră nouă în istoria 
poporului român.

Victoria insurecției din august 
1944, piatră de hotar în istoria 
poporului român, a marcat, în 
același timp, reluarea, după 
două decenii de luptă eroică ile
gală, a activității legale a 
P.C.R., a U.T.C. și a celorlalte 
organizații revoluționare ale 
clasei muncitoare. Organizațiile 
tineretului revoluționar și de
mocratic, care în noile condiții 
au cunoscut o dezvoltare rapi
dă, acționînd pe mai departe ca 
parte integrantă a luptei clasei 
muncitoare, sub conducerea 
partidului comunist, și-au adus 
contribuția, etapă cu etapă, la 
făurirea temeliilor societății 
noi, socialiste.

și viață, ca și a preocupării pen
tru continua ei adîncire o în- 
tîlnim _ de asemenea la loc de 
frunte în statut care sublinia
ză : „organele de conducere ale 
organizațiilor U.T.C. sint datoa
re să asigure în întreaga lor 
activitate dezvoltarea democra
ției interne, participarea activă 
a uteciștilor la elaborarea și 
aplicarea hotărîrilor, stimula
rea inițiativelor și propunerilor 
ținerilor, a spiritului critic 
împotriva lipsurilor și fenome
nelor negative".

Un alt element se adaugă 
aici, întregind dintr-un sens 
necesar ideea de democrație : 
este vorba de disciplină, o cali
tate obligatorie pentru fiecare 
utecist, la care el a consimțit 
în chip conștient o dată cu do
rința de a fi primit în U.T.C. 
Democrația internă de organi
zație nu se poate confunda cu 
anarhia, pentru că în conținu
tul ei intervine noțiunea de 
disciplină, care așează un echi
libru indispensabil în balanța 
eforturilor. Același principiu al 
centralismului democratic pre
vede fenomenul sub toate as
pectele sale : „Disciplina ute- 
ciștă este obligatorie în egală 
măsură pentru toate organiza
țiile și pentru toți membrii 
U.T.C., indiferent de funcțiile 
ce le dețin. Minoritatea se su
pune majorității și este obligată 
să aplice hotărîrile luate".

MUNCA ȘI CONDUCEREA 
COLECTIVA. într-o strînsă 
relație cu dezvoltarea democra
ției interne de organizație, con
stituind o altă formă de expre
sie a aceluiași proces, se situ
ează și principiul muncii și 
conducerii colective. Statutul 
organizației noastre precizează 
și în această direcție marele rol 
pe care îl are desfășurarea unei 
activități multilaterale, bazată 
pe antrenarea și coordonarea 
eforturilor întregului colectiv. 
Ea trebuie să înceapă odată cu 
consultarea tinerilor, cu son
darea opiniilor și preferințelor 
lor, astfel incit munca lor de 
conducere să fie rodul gîndirii 
și experienței fiecărui colectiv 
luat în ansamblu.

Este de la sine înțeles că 
apelul permanent la capacitatea 
de gindire și de acțiune a între
gului colectiv are ca rezultat o 
deosebită îmbogățire și diversi
tate a activității in ansamblul 
ei, lărgind simțitor nu numai

aria de cuprindere a eforturilor, 
ci și eficiența lor educativă.

Procedeul se extinde, con
form prevederilor statutare, în 
egală măsură și în rîndul orga
nelor alese, al celor investiți 
de tineri cu răspunderea de a 
le conduce activitatea. Largul 
activ obștesc pe care îl utili
zează organizațiile U.T.C. de 
la toate nivelele, începînd cu 
membrii birourilor și continuînd 
cu cuprinderea unui număr 
mare de tineri în comisiile pe 
domenii de activitate, consfin
țește tocmai introducerea unui 
puternic spirit de muncă colec- 

de lucru 
organizații, 

departe în acest 
făcut la Congresul 
U.T.C., care a luat 
legiferată apoi de 
a înființa consilii

tivă ca instrument 
curent al fiecărei 
Un pas mai 
sens a fost 
al IX-lea al 
hotărîrea — 
statut — de ___ _
pentru problemele specifice di
feritelor categorii de tineri 
(tineret muncitoresc, tineret
sătesc, elevi și tinere fete), or
ganisme care au, pe lingă me
nirea de a studia în profun
zime problemele caracteristice 
vieții și muncii tinerilor, și pe 
aceea de a-și aduce contribuția 
la rezolvarea lor. Această mă
sură demonstrează o dată in 
plus caracterul profund demo
cratic al organizației U.T.C. prin 
aceea că asigură pătrunderea 
în organele de conducere a 
unui însemnat număr de tineri 
ce își desfășoară activitatea 
nemijlocit în producție.

★
Fără îndoială, prin aceste 

cîteva considerații nu am aco
perit nici pe departe problema
tica, pretențioasă numai prin 
enunțarea ei, a cadrului-pro- 
gram pe care îl oferă statutul 
U.T.C. activității de organizație. 
Au rămas inevitabil pe dinafară 
alte idei, la fel de necesare 
referitoare la principiile de or- 

și de activitate a 
între care cele despre 

organizatorică, drep-

ganizare
U.T.C., 
structura w_________ ,
turile și îndatoririle membrilor
U.T.C., sau rolul educativ si 
adunării generale n-ar trebui 
să lipsească nici dintr-o enume
rare oricît
completări cititorii le pot face 
însă și ei singuri, prin simpla 
consultare
tufului însuși.

de succintă. Aceste

a prevederilor sta

D. MATALA
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Cum stăpîniți 

„mașina timpului“?
Anchetă internațională de CAROL ROMAN

S-a născut 
Saint-Gaudens 
anul 1905. 
terminarea 
ilor la 
tatea din Colo
nia. continuate 1» 
Institutul francez 
de la Londra și la 
Colegiul 
musulman 
Fez, intră 
plomație.

Om de 
cultură, deținînd o 
amplă experiență 
în urma activită
ții sale diploma
tice, Rene Maheu

lai’ 
în 

Dupa 
studi- 

Universi- 
din

franco
re 

în

își începe activi
tatea la UNESCO 
în septembrie 1946. 
După ce a deținut 
pe rînd mai mul
te funcții, 
cepere din 
1962 a fost 
ca director 
ral al UNESCO.

^ntreaga sa ac
tivitate este pusă 
în scopul creșterii 
rodului 
ca for 
nai de

cu în- 
anul 
ales 

gene-

UNF.SCO 
internațio- 
înțelegere 

între popoare
plan cultural 
științific.

THEODOR STEȚCU, Moreni:

„...Mă adresez în numele colectivului anului IV C al 
liceului din Moreni și, cred, și în numele unui număr 
mai mare de tineri care, asemenea nouă, termină cursu
rile unui liceu teoretic.

Ne găsim la un pas de adevărata noastră pătrundere 
în viață și sîntem conștienți că nu toți vor putea intra 
în învățămîntul universitar sau postliceal. De aceea, 
marea noastră majoritate ne punem problema încadrării 
imediate în producție, mai cu seamă că posibilitatea in
tegrării noastre în procesul de producție ne-o ușurează 
faptul că avem un anumit stagiu de practică.

In ce ne privește pe noi, elevii, anului IV, putem spune 
că avem chiar o anumită vechime în producție, deoarece 
direcția școlii a luat toate măsurile ca să putem face o 
practică temeinică. O efectuăm de trei ani, fie, la în
ceput, în atelierul pus la dispoziție de Grupul școlar de 
petrol Moreni, fie, acum, în propriul nostru atelier- 
școală, bine dotat, sau la Uzina 4 și la Întreprinderea 
de reparații și utilaj electric.

Aceasta fiind situația, problema ridicată în una din 
adunările organizației noastre V.T.C. a fost aceea a 
calificării — mai bine zis, vom primi sau nu o calificare 
în baza practicii efectuate de noi și, bineînțeles, în urma 
unui examen care să ne verifice cunoștințele ?“

Ministerul Învățămîntu- 
lui și Educației Socialiste, 
după cîte știu, lucrează la 
o hotărire care să vă dea 
răspunsul dorit la între
barea voastră. Lucrează, 
dar n-aș putea să vă spun 
de ce, ritmul în care o face 
e cam lent. Ceea ce a în
demnat destule întreprin
deri să nu mai aștepte do
cumentul promis și să ia 
ele inițiativa de a admite 
la un examen de calificare 
pe absolvenții liceului cu 
un recunoscut stadiu de 
practică. Este ceea ce stă 
în putința și a întreprinde
rilor din Moreni sau de 
aiurea. Să sperăm însă că 
hotărireă mult visată de 
voi — și nu numai de 
voi — va apare în curînd. 
E limpede pentru toată 
lumea că trei sau patru 
ani de practică făcută cu 
seriozitate pot fi echivalați 
măcar cu un curs de însu-

dar cînd se uită la capetele noastre, fetele pufnesc în 
rîs, ne-au poreclit chiar „pletoșii de la profesională". La 
17 ani n-am altă suferință, dar din cauza asta sufăr. O 
fată m-a întrebat cînd am ieșit din închisore... Cum 
m-am simțit, atunci ? Amintiți-vă de cînd erați tânăr și 
răspundefi-mi cum m-am simțit ?“

Vreau să fiu foarte sin
cer cu tine și să-ți spun 
că, atunci cînd eram de 
vîrsta ta, sufeream cumplit 
pentru faptul că eram obli
gat să-mi privesc capul 
semănînd cu o bilă de 
popice. Dar asta se în- 
tîmpla imediat după răz
boi, pe atunci se . găsea 
incomparabil mai puțin 
săpun decît păduchi și în
țelegeam că tunsul numă
rul zero e o măsură ordo
nată de higienă. Apoi, toți 
elevii eram tunși ca în 
palmă, nu se făcea nimă
nui nici o favoare ; era 
tuns pînă și fiul proprieta
rului fabricii de săpun 1

urmă, te supără regimul 
preferențial aplicat altora. 
Ai dreptate : nu este admi
să, din acest punct de ve
dere, nici un fel de dife
rență între voi și elevii de 
liceu. Și aș vrea ca elevii 
de liceu să nu creadă nici 
o clipă că pledez pentru 
tunderea lor, ci dimpotri
vă, pentru freza voastră. 
Mai stați de vorbă cu pro
fesorii voștri. Poate n-au 
uitat că, mai devreme sau 
mai demult, au fost și ei 
tineri, au iubit și ei fete 
cărora nu le era indiferent, 
precum soțiilor de acum, 
dacă ei se piaptănă cu 
cărare ori, descoperind că

S.O.S.
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poezie. De ce ți se par de 
înțeles aceste întrebări ale 
tale, solicitînd răspunsuri 
de circumstanță (pentru 
că nu-mi vine să cred că 
te așteptai să primești de 
la mine un studiu intitulat 
„Eu și arta“) — și de 
neînțeles o întrebare a u- 
nei fete cu privire la po
sibilitatea ei de a-1 face pe 
băiatul pe care îl iubește 
să-și dea seama că ea în- 
tr-adevăr îl iubește ?

Nu ești o fetiță, dar aș
teaptă să mai crești puțin 
pînă ce-o să-mi mai scrii. 
Sau scrie-mi imediat, însă 
nu te supăra că arăți exact 
de vîrsta ta. deloc mai 
matură. Mă întrebi : „Oare 
niciodată nu v-ați plictisit 
de cei ce vă scriu, intro- 
dueîndu-vă în viața lor

CURIERUL NOSTRU DE SlMBÂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

personală ?“ Nu. Dovada 
e că ți-am răspuns.

DAN MARINCA, 
dent, Brașov.

Ce-ai mai făcut 
sîmbăta trecută și 
azi ? Probabil că nerăbda
rea cu care ai așteptat alte 
răspunsuri de-ale mele de 
pe lista cu 101 de între
bări — din care au mai 
rămas 77 — te-a făcut să 
nu-ți tihnească nici reve
lionul, nici vacanța. Pri
mește-mi sincera compăti
mire și o dată cu ea, un 
nou transport de perle : 
1) Sigur că nevoia te în
vață. Dar, Doamne, ce-aș 
mai chiuli de la cîteva 
cursuri ale ei ! 2) După o 
vîrstă la care ne căutăm 
modelele urmează alta 
cînd e nevoie să ne mo
delăm căutările. 3) Mă fe
resc să vorbesc despre 
mine ; mi-e greu să fiu în 
același timp și sincer și 
modest... 4) Să n-ai umor 
e o lipsă scuzabilă. Să nu-1 
guști — o infirmitate in
curabilă, 
formula : 
spune el, 
comunice 
bește... 6) 
mul s-a născut din cum
plita plictiseală de a te 
gîndi mereu la tine însuți.
7) De cîte ori citesc o 
carte proastă, încerc un 
sentiment de vinovăție • 
orieînd o puteam scrie eu !
8) Clipa mi se pare cîte
odată o veșnicie trimisă la 
munca de jos.

stu-

5) Da, cunosc 
te respect — îi 
ei — vrînd să-i 
că n-o mai iu- 
Cred că altruis-

NE ESTE SOLICITATĂ

ACȚIUNEA
Șl GlNDUL NOSTRU...

de RENÉ MAHEU

Intr'ucît între mine și UNESCO timpul a 
stabilit o legătură indestructibilă, vă voi răs
punde la ancheta internațională, vorbindu-vă 
pe rînd, despre evoluția mea intr-un cadru 
strict biografic și, concomitent, cîteva gînduri 
legate de activitatea UNESCO în favoarea oa
menilor și a timpurilor pe care le trăim.

M-am dedicat studiilor, încă din anii tine
reții. După absolvirea Școlii Normale Supe
rioare am urmat filozofia la Universitatea din 
Colonia (1931-1933), Institutul francez de la 
Londra (1933-1939) și Colegiul franco-musul- 
man de la Fez (1940-1942). Am intrat în ca
rieră diplomatică cu începere din anul 1936, 
pînă în 1939 deținînd funcția de atașat cultu
ral în cadrul Ambasadei Franței de la Roma ; 
fiind chemat sub arme am fost ofițer însărci
nat cu legătura pe lingă Ministerul britanic al 
informațiilor... Intre anii 1943-1944 am condus 
un serviciu al Agenției de presă Franța-Africa 
la Alger.

Aceasta ar fi o primă parte a biografiei mele, 
cind mi-am însușit coordonatele activității vii
toare, ca pregătire, ca experiență de viață.

Activitatea în cadrul UNESCO am început-o 
în septembrie 1946. In acel an Juiian Huxley 
mi-a încredințat Divizia liberei circulații a 
informației. In anul 1949 am fost numit de că
tre Jaime Torres-Bodet în fruntea cabinetu
lui directorului general. In iulie 1954 am fost 
numit subdirector general pentru ca în noiem
brie 1955, păstrîndu-mi rangul, să reprezint 
UNESCO pe lîngă Organizația Națiunilor Uni
te de la New York. în noiembrie 1961, Consi
liul executiv al UNESCO m-a numit director 
general interim pînă la cea de-a 12-a sesiune 
a Conferinței generale. La 14 noiembrie 1962 
Conferința m-a ales director general pentru 
6 ani iar la 19 octombrie 1963 m-a reales pen
tru o nouă perioadă de șase ani.

Din momentul in care am început să activez 
în cadrul UNESCO n-am încetat să desfășor 
o intensă și multiplă activitate, etașîndu-mă, 
în mod deosebit, de ideea definirii obiective
lor și a climatului de lucru care trebuie să 
existe în cadrul acestui organism internațio
nal. Multe din aceste gînduri și acțiuni ale 
mele le-am reunit într-o lucrare, Ia care țin 
mult, si care se numește „Civilizația univer
salului". Este vorba, de fapt, de modul in 
care concepem timpurile moderne, ca societa
te omenească, ca structuri cultural-științifice, 
ca mentalități.

După cum vedeți am trăit o viată intensă, 
activă, fiind veșnic dispus să militez în fa
voarea apropierii și a cooperării dintre oa
meni.

Timpurile pe care le trăim ne pun în față 
cu numeroase probleme pe care actuala gene
rație se străduie să le rezolve. După cum am 
arătat în cuvîntul meu la încheierea dezbate
rilor de politică generală a UNESCO de la 
sfîrșitul anului trecut, in programul organiza
ției, în următorii doi ani, un rol important va 
trebui acordat sprijinirii țărilor în curs de 
dezvoltare. Va trebui acordat un ajutor spe
cial celor 25 de țări considerate ca fiind cele 
mai defavorizate, stimulînd efortul național al 
acestora și avînd în vedere ea soluțiile în ma
terie de educație și de știință să fie conforme 
cu problematica și aspirațiile naționale. In 
acest context, referindu-mă la problemele pă
cii voi menționa că UNESCO. pentru a se si
tua la înălțimea timpurilor pe care le trăim, 
va trebui, să-si intensifice programul pentru 
promovarea drepturilor omului, a justiției și 
echității în lume, ca o premisă și un obiectiv 
al păcii. De asemenea, organizația va trebui 
sâ-si consolideze rolul în rezolvarea problema
ticii umane planetare, adică a acelor mari pro
bleme care stau în fața lumii la nivelul în
tregii planete, cum ar fi .• conservarea mediu
lui înconjurător, păstrarea patrimoniului cul
tural al omenirii.

Printre marile obiective ale UNESCO mai 
figurează consolidarea păcii în lume, apăra
rea drepturilor omului și lupta împotriva tu
turor formelor de colonialism, rasism, opri
mare sau dominație străină, precum și acțiuni 
specifice pentru progresul educației, științei și 
culturii în țările în curs de dezvoltare. 
„UNESCO va trebui să acționeze în domeniile 
competenței sale — se spune în Rezoluția Con
ferinței generale — și pentru instaurarea unor

relații între state pe baza recunoașterii și pu
nerii în aplicare a tuturor formelor de coope
rare internaționala și a principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional. Numai res
pectarea acestor principii și a normelor de 
comportare permite cooperării internaționale 
să atingă adevărata sa dimensiune, să conso
lideze temeliile unei păci veritabile și dura
bile, în care indivizii și popoarele se vor dez
volta în mod liber“.

Printre evenimentele de seamă din viața 
UNESCO la care am participat direct în ul
tima vreme se numără și inaugurarea la Bucu
rești a Centrului european al UNESCO pentru 
învățămîntul superior, care va contribui, la 
dezvoltarea și Îmbunătățirea acestui învăță- 
mint al cărui rol este, sub multe aspecte, esen
țial. După cum am mai spus și atunci, acest 
centru își va înscrie efortul în ’ cadrul. geogra
fic limitat, dar de o semnificație politica de 
prim rang, și al unei cooperări pe care noi 
dorim să o vedem dezvoltindu-se din ce în ce 
mai mult între țările Europei. In confrunta
rea cu timpul — despre care vorbim în cadrul 
acestei anchete — instituția nou creată se va 
strădui să dea statelor interesate posibilitatea 
de a proceda la comparații rodnice, pentru ca 
fiecare să poată beneficia de rezultatele tu
turor. Centrul va recurge la cele mai moder
ne metode de documentare și difuzare a in
formațiilor ținînd seama de lucrările realiza
te sau în curs de realizare de către alte insti
tuții — Biroul internațional al învățămîntului 
de la Geneva și Consiliul european de la 
Strasbourg. Centrul va trebui să joace, mai 
ales, un rol de catalizator, dispunînd de efec
tuarea unor studii, efectuînd el însuși aseme
nea studii, organizînd întîlniri ale specialiș
tilor și cerînd institutelor corespunzătoare să 
realizeze experiențe-pilot, in numele său. Țin 
să mai menționez că centrul inaugurat va ac
tiva ca o instituție europeană, regiune în care 
mai mult decit în alte părți obiectivul univer
salist al UNESCO trebuie să se însereze și să 
se adapteze diversității unor comunități is
torice profund originale ; dealtfel, așa după 
cum am mai arătat și cu alte prilejuri, trebuie 
pus în evidență caracteristica dominantă a a- 
cestei regiuni : o veche civilizație, varietatea 
culturilor, a regimurilor social-poiitice, mora
vurilor. Dar aceasta nu poate să ne facă să 
uităm că dincolo de deosebiri și opoziții, Eu
ropa oferă un excepțional exemplu de omoge
nitate atît pe planul tradițiilor culturale _ cit 
și pe cel al progresului tehnic. Necesitățile 
geografice și edonomice și interacțiunile secu
lare în domeniile artelor, științelor, ideilor și 
valorilor au creat între aceste popoare o pro
fundă solidaritate și ceea ce s-ar putea de
numi un sistem intelectual de referință co
mună.

Profit din nou de ocazia ce mi se ivește de 
a spune cîteva cuvinte despre România : este 
pentru a patra oară de cînd ocup această func
ție și am avut prilejul de a mă afla în țara 
dumneavoastră și de fiecare dată constat pro
grese simțitoare în dezvoltarea economiei na
ționale, precum și in domeniile de activitate 
ale UNESCO — educația, știința, cultura. Fie
care vizită a mea la București a constatat o 
strîngere din ce în ce mai puternică a Româ
niei cu UNESCO, ceea ce a constituit pentru 
mine. în calitate de director general al orga
nizației, o sursă de satisfacție și de încura
jare. De altfel de mult constat cu satisfacție 
că România participă activ la înfăptuirea unor 
obiective importante care figurează în progra
mul nostru pentru promovarea științei și cul
turii, îndeosebi în marile programe de coope
rare științifică internațională ale UNESCO.

Aș mai vrea să salut, din nou, poziția gu
vernului român față de promovarea cooperă
rii pe multiple planuri pentrb realizarea secu
rității europene. Cred că nu exagerez deloc 
cînd afirm că România a făcut foarte mult 
pentru cooperarea europeană, că ea s a afir
mat ca un campion al acestei nobile cauze, 
chiar înaintea angajării procesului de înțele
gere și colaborare la nivel paneuropean

Timpurile pe care le trăim ne solicită acțiu
nea și gîndul nostru.

Foto : UNESCO / R. Lesage

sirea meseriei la locul de 
muncă cu o durată de cî
teva luni, echivalare care, 
la sfîrșitul liceului, să vă 
ducă în mod automat în 
fața unui examen capabil 
să vă ateste calificarea.

Dar cum să înțelegi tu, 
acum ? Mai întîi trăim în
tr-o societate civilizată. Pe

și calviția e omenească, 
nu-și mai fac probleme 
dacă au ce pieptăna...

că trăiește în satul meu —•„Cu ani în urmă știam
Valea Popii, Ilfov — o femeie în vîrstă : Matei Anica. 
Nu avea pe nimeni, soțul ei murise, sănătatea îi era șu
bredă și nu mai putea munci. Oamenii din sat i-au fă
cut o casă micuță unde să se adăpostească. Am lipsit 
din satul meu aproape 10 am și acum, reîntoreîndu-mă. 
am întîlnit-o pe această femeie care este o bătrînă de 71 
de ani. M-a chemat în căsuța ei și a început să plîngă ■ 
nu are ce să mănînce. nu are un lemn să facă foc, moare 
de foame și de frig. In sat este o cooperativă de produc
ție foarte bogată, dar tovarășul președinte Tabac Pa
raschin nu ridică un deget ca să-i facă acestei bătrîne 
de 71 de ani o pensie cît de mică, îi refuză pînă și o 
așchie de lemn, motivînd că Matei Anica n-a lucrat în 
cooperativă. N-a lucrat pentru că a fost bolnavă, toată 
lumea știe asta 1 Trăim într-o țară cu oameni atît de 
generoși — nu se poate să lăsăm o bătrînă în situația 
asta. Aș ajuta-o eu, dar sînt încă elevă, n-am bani. 
Publicați vă rog rîndurile mele ca să ajungă la tovarășul 
președinte Tabac, la. toți cei din sat care o pot ajuta pe 
Matei Anica. Eu nu apelez la milostivenia 
— am în minte și în suflet cunoscuta și 
bunătate suflete-ască a oamenilor de la noi".

vieții mele e să fac mora
lă cuiva. Telefonează-mi 
urgent dacă și-au băgat 
mințile în cap și ce au în
ceput să abordeze. în caz 
că veștile sînt proaste, 
pac !, altă morală. Le-arăt 
eu lor !

CIORANU, 17 ani, Cra-

lor creștină 
recunoscuta

Iată, rîndurile tale au 
apărut. Fă-le să ajungă în 
fața acelora care, nu mă 
îndoiesc, vor găsi grabnic 
o soluție. Mai scrie-mi ce 
ai izbutit să faci, dar

scrie subnu-mi mai
pseudonim. Cei care doresc 
binele și dreptatea n-au 
de ce să se ascundă. De 
cine ți-e teamă ?

L. P., elev, Școala profesională de material rulant, Ro
șiorii de Vede:

„Sînt tânăr, am 17 ani și învăț la profesională meseria 
de strungar pe care o iubesc din copilărie. Nu mi-e greu 
să învăț, nici să muncesc, nu de asta vreau să mă plîng, 
ci de altceva. Spuneți-mi. de ce se face o diferență așa 
de mare între noi și elevii de liceu ? De ce n-avem 
aceleași drepturi ca și ei ? Lor, de exemplu, li se dă voie 
să poarte freză, bineînțeles îngrijită, pieptănată. Pe noi 
de ce ne tunde la piele ? Vorbim și noi cu cîte o fată,

LIVIU POPA, Pitești:

„Sînt în clasa a Xll-a a liceului de muzică din Pitești. 
Vreau să mă plîng împotriva fetelor. Ele resping orice 
subiect de discuție în afara aceluia care abordează viața 
lui Ilie Năstase și Ion Țiriac. Sînt și eu amator de sport, 
dar îmi place să mai vorbesc și despre altceva. Vă rog 
să le faceți fetelor o morală așa cum știți numai dv".

Păi bine, fetelor, se poa
te ? Pînă cind o să-i faceți 
viața amară lui Liviu ? 
Gata ! Potoliți-vă ! Mai a- 
bordați și alte subiecte 1

Sper, Liviule, că ți-a plă
cut cum le-am pus la 
punct. De fapt, pasiunea

CARMEN MADELEINA 
iova :

„Conflicte între generații au existat veșnic, fiind o 
consecință a progresului. Ambele părți au dreptate fiind
că fiecare exprimă ceva din cealaltă. Cred că înțelegeți 
ce vreau să spun...“.

Nu-î din cale afară de 
clar, dar eu înțeleg. A- 
proape întreaga ta scrisoa
re e un strigăt de teamă 
ca nu cumva să te cred o 
Fetiță și să nu-ți răspund 
la cele care te frămîntă. Ei 
bine, n-o să cad în greșea
la asta, fii fără teamă.

Te întrebi cum pot unii 
oameni „să-și pună sufletul 
pe masă“, să împărătășeas- 
că, adică, altora gînduri 
dintre cele mai intime. 
Motivele sînt multe. Nu 
toate merită atenție, nu 
toate sînt generate de sin
ceritate. Dar destule sînt 
întemeiate. Nu trăim în 
turnuri de fildeș. Societa
tea noastră nu-i aceea în

ROMÂNIA-FILM

care omul e lup pentru 
om. Simțim toți nevoia 
prieteniei. Și fie că ne pla
ce, fie că nu ne place ro
lul de confident, îi jucăm 
pentru că stimăm prietenia 
și nu o dată prietenia ne 
cere să facem și lucruri 
care ție ți se par „ingrate“ 
și „plictisitoare“. Așa cum 
și mie mi se pare ingrat 
și plictisitor să-ți răspund 
dacă-mi place Bach și Ci- 
prian Porumbescu, Prevert 
și Sorescu — dar din sti
mă pentru un om care în
treabă, răspund că, evi
dent, nu sînt nesimțitor la 
artă. îmi face plăcere să 
ascult muzică, să citesc

H. I., Botoșani:
„Vă rog să aveți o clipă

soarea mea. In vara lui ’71 am terminat cursurile liceu
lui energetic din Iași și am fost repartizat la I.E.C. Bor- 
zești, unde am lucrat în meseria de operator turbine, 
apoi ca tehnician la I.EJ. Botoșani. Aici am cunoscut-o 
pe Rodica. S-a legat între noi o dragoste puternică, ne 
iubeam cu tot ce aveam mai frumos, stăteam ore întregi 
fi ne priveam unul pe altul, eram fericiți că viața a fă
cut să ne întâlnim. Iubirea noastră creștea mereu și 
cum avem amîndoi o meserie, nu trăiam pe spinarea ni
mănui, ne-am gîndit să ne căsătorim. De aici au început 
necazurile noastre. Părinții mei s-au opus din prima clipă 
acestui gînd al nostru. Au făcut tot ce le-a stat în pu
tință ca să mă despartă de Rodica. Îmi prezentau oameni 
care o vorbeau pe ea de rău, îi trimitea ei pe alții care 
mă bîrfeau pe mine. Ne întâlneam. în fiecare zi și plîn- 
geam. Ne întrebam cit- o să mai țină aceste necazuri. 
Dar dragostea noastră a fost mai puternică, în lupta cu 
necazurile a învins ea. Ne-am căsătorit, ne înțelegem 
foarte bine, ne iubim mai mult ca orieînd. Dar am de
venit un străin pentru părinții mei. Și eu îi iubesc și aș 
vrea să nu-i văd supărați. Și. aș vrea să le spun că n-am 
greșit neascultându-i, că sînt lîngă fata pe care o iubesc 
și mă iubește“.

Ți-am transcris poves
tea, alegjnd-o (habar n-am 
după ce criterii) din mai 
multe asemenea corespon
dențe. Adică, stai... Dacă 
mă gîndesc bine, constat 
că s-ar putea totuși să 
existe un criteriu al alege- 

mele : ești singurul
un

Relatezi faptele și

de răgaz pentru a citi fi scri-

rii 
care nu-mi cere nici 
sfat.
atît. Ce sfat aș putea să 
dau eu sau oricare altul eu 
privire la situația regreta
bilă în care te găsești și în 
care, din păcate, se mai 
găsesc și alții. Să-ți învinu
iesc părinții și să te povă
țuiesc să rupi relațiile cu 
ei ? M-ai desconsidera și 
cel dintîi cu care ai rupe 
relațiile aș fi eu. Pentru că 
ești convins că, deși te-au 
amărît și încă te amărăsc, 
părinții tăi nu ți-au vrut și 
nu-ți vor răul. Numai că 
binele lor și binele tău se

bat cap în cap. Viața ți-a 
dovedit că respingînd bi
nele lor, tocmai așa ți-e cu 
adevărat bine ție. Altora 
li se întîmplă invers. Ceea 
ce mi se pare ’important 
este că atari neînțelegeri 
— izvorîte din iubire, dar 
și iubirea naște cîteodată 
monștri — nu trebuie să 
conducă la despărțiri defi
nitive între părinți și co
pii. Pînă și boxerii, după 
ce se bat zdravăn și, prin
tre pumni, își mai aruncă 
și destule vorbe nu chiar 
cu totul afectuoase, la sfîr
șitul meciului își string 
mîinile. Și meciul vostru 
s-a încheiat. A cîștigat 
cine trebuia să cîștige : 
viața. Ostilitățile trebuie 
să înceteze. Vrei să-ți îm
prumut un steag alb ? în 
caz că tu ai unul deja pre
gătit, nu mi-e greu să-l 
trimit pe adresa părinților 
tăi.

*
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producție a studiourilor sovietice

Regia : MARIONAS GHEDRIS

Cu : IUOZAS BUDRAITIS, ANTANAS ȘUR-

NA, BRONIUS BABKAISKAS.

(Urmare din pag. L) 
tu vezi pe drum un plop și 
zici ce frumos e plopul acela, 
el e în stare să zică: „păi 
șt eu am fost plop 1“ Nimic 
pe lume nu e mai important 
decît el și ceea ce face el, el 
le știe pe toate, îți dă sfaturi 
în toate domeniile și direcțiile, 
iar cînd îi vorbești, nu te as
cultă, n-are cînd, el se ascul
tă numai pe sine, chiar cind 
tace.

Intr-o zi mă agață pe stra
dă un tip care pretindea că a 
copilărit cu mine, că mă știe 
de cînd eram de-o șchioapă. 
Asta n-ar fi fost prea grav, 
gravă era pretenția lui de 
a-mi fi îndrumat primii pași 
în viață. „Eu te-am dus de 
mină cînd ai început să 
mergi, habar n-ai că era să 
te muște o javră turbată cînd 
aveai patru ani, dacă nu mă 
aflam eu cu un ciomag prin 
apropiere, azi nu mai existai 
și nu mai erai ceea ce ești, 
plus că te-am învățat să nu
meri. pînă la zece și să scrii 
jumătate din alfabet“. Nu 
mai e chip să scap de el, tre
buie să intrăm undeva, ca să 
stăm de vorbă, pretinde că 
are o sumedenie de lucruri 
să-mi spună, e păcat să pierd' 
un astfel de chilipir.

Apucînd o halbă în mină, 
megalomanul se lansează ca o 
navă pe valul mării și-și dă 
drumul, oprește-l dacă poți! 
Habar n-am eu cu cine stau 
de vorbă, se miră că n-am 
auzit de el pînă acum, pentru 
că m-aș fi simțit mîndru. 
„Măi, de ce inventezi iu tot 
felul de povești aiurite și fără 
haz, de ce-ți cheltuiești puțina 
imaginație pe care o ai, cînd 
viața mea e un roman nemai
pomenit cu care ai putea să 
rupi gura târgului și care îți 
stă la dispoziție ? De ce scrii 
tot felul de fleacuri și te risi
pești, cînd eu am trăit niște 
istorii și niște trebi pentru 
care un Balzac și-ar fi dat și 
haina de pe el ca să le afle, 
ca să. nu-ți mai spun că o gră
madă de scriitori și ziariști 
m-au rugat în genunchi să le 
povestesc viața mea, ca s-o 
pună pe hîrtie. Am refuzat, a- 
veam de gînd să m-apuc s-o 
scriu chiar eu într-o zi. dar

pentru că te iubesc, îți fac ție 
cadou viața mea“.

N-apuc să scot o vorbă, 
pentru că tipul începe să-și 
pună pe masă viața lui ieșită 
din comun. Zice că la zece ani 
ar fi fost o senzație în mate
rie de matematică și. fizică, 
veneau la el cei din clasa 
unșpea ca să le dea meditații, 
la cincisprezece ani profesorii 
erau deja complexați în fața 
lui, îl rugau să iasă din clasă 
cînd predau, ca să nu se inti
mideze de zîmbetul lui supe
rior. la șaișpe ani scria ma
nuale, iar la șaptesprezece era 
deja inventator, inventase o e- 
cuație cu trei de unu și trei 
de zero pe marginea căruia 
s au făcut studii, iar savanți 
de renume s-au dat cu capul 

MINCimill.
de pereți de invidie. Faculta
tea ar fi făcut-o, cică, în glu
mă și în fugă, venea la exa
mene pentru a îndeplini o for
malitate și pentru a se între
ba cu profesorii de sănătate. 
Cînd era prin anul trei, deja 
se bateau vreo cinci ministere 
pentru el. Ce și-a zis ? Să se 
ducă acolo unde sînt treburile 
cele mai complicate, unde nu 
știe nimeni să se descurce. 
Mai întîi le-ar fi făcut niște 
proiecte pentru niște orașe 
subterane, apoi pentru niște 
orașe suboceanice, in așa fel 
îneît să stea locatarul pe bal
con și să prindă rechinul cu 
mina. Pe urmă s-a apucat să 
facă poduri, n-a rămas rîu 
peste care să nu fi făcut el 
ceva, chiar recent a terminat 
un pod peste Bahlui, l-a fă
cut dintr-o bucată, în cîteva 
săptămîni, după care l-au 
chemat tot felul de firme 
străine să le dea o mînă de 
ajutor, chiar recent s-a întors 
din Kuweit, unde i-a uimit pe 
toți. Viața personală ? Și aici 
are o sumedenie de chestii 
interesante, să le iei și să le 
pui direct în literatură. Toate 
femeile erau moarte după el, 
i se iveau zilnic partide de 
senzație. Brigitte Bardot, cînd 
l-a văzut o dată prin Paris, a 
făcut febră, o actriță autoh

tonă a zis că se lasă de me
serie, numai s-o lase să vină 
după el. S-a căsătorit din dra
goste cu o femeie excepționa
lă, o ființă simplă și modestă, 
harnică și gospodină, pe care 
o adoră. Au doi copilași su
perbi și blonzi, la care el per
sonal ține ca la ochii din cap 
și cărora le face toate poftele, 
dat fiind că și ei sînt exce- 
lenți la învățătură și cuminți 
ca niște păpuși.

Tipul mi-a vorbit circa pa
tru ceasuri pline, eu n-am a- 
vut timp să scot o vorbă, la 
sfîrșit am scos banii și-am 
plătit consumația. Mare chili
pir căzuse pe capul meu că-l 
întâlnisem, aveam materie 
pentru un roman în trei vo
lume, talent și sănătate îmi 
trebuiau, ca să-l scriu. Ne-am 
despărțit abia după ce i-am 
dat cuvîntul de onoare că mă 
apuc imediat de lucru.

A doua zi, nu știu ce mi-a 
venit, că am pornit pe urmele 
lui. Descopăr un prieten ca- 
re-l cunoștea și care, mai în
tâi, a rîs un ceas cînd a au
zit povestea, i-o spusese și 
lui. Individul era un mincinos 
fără pereche, un leneș și un 
incapabil. Trecuse cu mare 
dificultate prin liceu, pe care 
îl terminase abia la douăzeci 
și cinci de ani, după care um
blase din servici în servici. 
Ultima oară lucrase la con
strucția unui pod, intr-adevăr, 
dar ca normator, avusese 
încurcături serioase cu niște 
materiale dispărute, scăpase 
de pușcărie ca prin urechile 
acului. Viața lui personală p 
Un dezastru. Păcălise și nefe
ricise cîteva femei pînă acum, 
mințindu-le fără rușine. Pe ul
tima o lăsase cu doi copii, 
fără nici un ajutor, se ascun
dea din oraș în oraș, ca să nu 
plătească, pensia alimentară, 
era urmărit de justiție.

Nu m-am lăsat. L-am des
coperit și l-am adus în fața 
familiei. Tipul de excepție, o- 
mul care inventase ecuații și 
tăcuse poduri peste Bahlui, a 
mceput să plîngă și să ceară 
iertare. La despărțire, mi-a a- 
runcat o privire de fiară;

— Tocmai tu să-mi fatd. 
asta, care te-am învățat să 
numeri pînă la zece ? 1
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general a! Par

tidului Comunist Român, a trimis tovarășului EDWARD GIE- 
REK, Prim-secretar al Comitetului Centrai al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Gierek,
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al poporului român și 
al meu personal, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale 
felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și 
cola'oorare multilaterală dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și polonez, 
al unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor antiîmperialiste.

Vă urez, stimate tovarășe Gierek, multă sănătate, viață în
delungată și noi succese în activitatea pe care o desfășurați, 
în fruntea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, pentru înflorirea continuă a Poloniei socialiste.

Rezultatele întrecerii desfășurate 
pentru înfrumusețarea și buna 

gospodărire a localităților
înscriindu-se în contextul ge

neral al preocupărilor întregu
lui nostru popor pentru înflo
rirea continuă a României so
cialiste, activitatea desfășurată 
pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localităților s-a 
încheiat și anul acesta cu re
zultate rodnice. Valoarea lucră
rilor executate prin munca pa
triotică a locuitorilor municipi
ilor, orașelor și comunelor a 
fost de 6,7 miliarde lei, cu 1,2 
miliarde lei mai mult decit 
realizările anului 1971.

Analizind rezultatele obținute 
în tot cursul anului 1972, Comi
sia centrală pentru urmărirea și 
îndrumarea întrecerii patriotice 
a hoțărît acordarea următoare
lor premii și mențiuni munici
piilor și orașelor fruntașe pe 
țară în acțiunea de înfrumuse
țare și buna lor gospodărire.

A. Municipii cu populație 
peste 50 000 locuitori

Premiul I — municipiului Re
șița, județul Caraș-Severin ; 
Premiul II — municipiului 
Hunedoara, județul Hunedoara ; 
premiul III — municipiului .Ti
mișoara, județul Timiș.

în afara acestor municipii, 
clasate pe primele trei locuri, 
au mai obținut rezultate bune, 
clasîndu-se în ordine pe. locu
rile următoare, si municipiile 
nrobeta Turnu Severin, Arad, 
Piatra Neamț, Galați, Baia 
Mare, Ploiești și Craiova.

B. Municipii cu populație sub 
50 000 locuitori

Premiul I — municipiului Gh. 
Gheorghiu-Dej, județul Bacău ; 
premiul II — municipiului Su
ceava, județul Suceava ; pre
miul III — municipiului Că
lărași, județul Ialomița.

Au mai obținut rezultate bune, 
clasîndu-se în ordine pe locu
rile următoare și municipiile 
Giurgiu, Tîrgoviște, Roman, 
Lugoi și Tecuci.

C. Orașe cu populație peste 
10 000 locuitori

Premiul I — . orașului Urzi- 
ceni, județul Ilfovpremiul II

— orașului Fălticeni, județul 
Suceava ; premiul III — orașu
lui Bușteni, județul Prahova ; 
premiul IV — orașului Agnita, 
județul Sibiu ; premiul V — 
orașului Drăgășani, județul Vîl- 
cea ; mențiunea I — orașului 
Vulcan, județul Hunedoara ; 
mențiunea a Il-a — orașului 
Slatina, județul Olt ; mențiunea 
a III-a — orașului Calafat, ju
dețul Dolj.

în afara orașelor premiate, au 
mai obținut rezultate bune cl.i- 
sîndu-șe în ordine pe locurile 
următoare și orașele Cbmănești, 
Alexandria, Cîmpulung Muscel, 
Darabani și Pașcani.

D. Orașe cu populație sub 
10 000 locuitori

Premiul 1 — orașului Nucet, 
județul Bihor ; premiul II — 
orașului Eforie, județul Con
stanța ; premiul III — orașului 
Tg. Bujor, județul Galați ; pre
miul IV — orașului Călimănești, 
județul Vîlcea ; premiul V — 
orașului Sebiș, județul Arad : 
Mențiunea I — orașului Odo- 
bești, județul Vrancea : mențiu
nea a Il-a — orașului Sâveni, 
județul Botoșani ; .mențiunea a
III- a — orașului Dumbrăveni, 
județul Sibiu ; mențiunea a
IV- a — orașului Solea, județul 
Suceava ; mențiunea a V-a — 
orașului Novaci, județul Gorj ; 
mențiunea a Vl-a — orașului 
Hîrlău, județul ' Iași.

Rezultate bune, clasîndu-se în 
ordine pe locurile următoare au 
mai obținut și orașele Țândărei, 
Băile Herculane, Buziaș, Băile 
Tușnad și Titu. •

Adunări 
electorale

Vineri după-amiază, a avut 
loc adunarea electorală orga
nizată de Consiliul municipal 
București al Frontului Unită
ții Socialiste, in cadrul căreia 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mem
bru al Consiliului de Stat, 
membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național ai Fron
tului Unității Socialiste, a pro
pus drept candidat pentru lo
cul de deputat în Marea Adu
nare Națională, rămas vacant 
în circumscripția electorală nr. 
22-Giuleștî, pe tovarășul Gheor
ghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar ai Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei. .

Tot în cadrul unei adunări 
electorale, tovarășul Matei 
Nicolae, secretar ai Comite
tului municipal București al 
P.C.R., membru al Biroului 
executiv al Consiliului muni
cipal București al Frontului 
Unității Socialiste, a propus 
drept candidat pentru locul de 
deputat în Marea Adunare Na
țională, rămas vacant în cir
cumscripția electorală nr. 34 — 
Ștefan cel Mare — din Bucu
rești, pe tovarășul’ Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

Vineri a mai avut loc o adu
nare electorală, cu care pri
lej tovarășul Dumitru Gheor- 
ghiș^n, prim-secretar al Co
mitetului de partid al secto
rului I, din Capitală, preșe
dintele Consiliului popular al 
acestui sector, membru al Con ■ 
siliului Național al F.U.S., a 
propus drept candidat pentru 
locul de deputat în Marea 
Adunare Națională, rămas va
cant în circumscripția electo
rală nr. 31 Ana Ipătescu din 
București, pe tovarășul Ioan 
Ceterchi, președintele Consi
liului legislativ, vicepreședin
te al Academiei de științe so
ciale și politice.

Propunerile au întrunit a- 
deziunea deplină a alegători
lor. care și-au manifestat ho- 
târîrea de a contribui la în
făptuirea planului cincinal 
înainte de termen, de a iniția 
și realiza împreună noi acțiuni 
de larg interes obștesc pen
tru cetățenii din aceste cir
cumscripții electorale, de a 
participa la dezvoltarea con
tinuă a Capitalei.

în curînd: „Serbe
Scìnteli tineretului“

i

ROMÂNIA, CAMPIOANA
MONDIALA UNIVERSITARA

Aseară, reprezentativa stu
dențească masculină de handbal 
a României a cucerit titlul de 
campioană mondială universi
tară, învingînd in finală, după 
Un meci dramatic, care a nece
sitat două prelungiri, cU scorul 
de ÎS—18, selecționata U.R.S.S.

CONCURSUL.
PRONOSPORT NR. 1 

DIN 7 IANUARIE 1973
Atalanta — Fiorentina 
Bologna — Milan 
internazionale — Juventus 
Napoli — Sampdoria

X, 2
X, 2
1, X
1

Roma — Palermo 1
Ternana — L.anerossi 1
Torino — Cagliari 1, X
Verona — Lazio 1, X, 2

Brescia — Bari X
Catania — Varese 1
Cesena — Perugia 1
Lecco — Como X

Taranto — Reggina 1

Cum am mai anunțat, săp- 
tămina viitoare vom relua 
„Serile Scînteii tineretului“, 
ediția ’73

Debutul noii ediții coinci
de cu o manifestare dedicată 
unui domeniu foarte mult 
îndrăgit de tineret: sportul. 
Și ca să mai' destăinuim un 
alt secret, din sport am o- 
les, poate cea mai populară 
disciplină la această oră : te
nisul de cîmp.

Dar iată citeva puncte din 
programul „Serilor Scînteii 
tineretului“ de săptămâna vii
toare :

• Ion Țiriac, în cadrul a- 
cestei „seri“ va decerna ra
cheta cu care l-a învins pe a- 
mericanul Tom Corman în fi
nala Cupei Davis care a avut 
loc la București unuia din 
cei 5 participanți la Concur
sul nostru de pronosticuri or
ganizat cu prilejul „Turneu
lui Campionilor“ de la Bar
celona, care au indicat exact 
clasamentul final. (Se știe, 
am anunțat la timp, 5 din 
cei peste 13.000 de partici

panți, au pronosticat exact ie
rarhia finală a celor 8 ași ai 
rachetei și, în acest caz, cum 
s-a stabilit inițial, cîștigătorul 
rachetei lui Țiriac va fi de
cis prin tragere la sorți, ope
rație care se va face cu acest 
prilej).

o Federația română de te
nis va distribui primele ra
chete și mingi organizațiilor 
U.Ț.C., asociațiilor sportive 
etc, care au construit și ame
najat terenuri de tenis în ur
ma acțiunii „Poate deveni te
nisul un sport de masă ?“, 
inițiativă .lansată de 'ziarul 
nostru.

® Tinerii prezenți la a- 
ceastă manifestare vor asista 
la o demonstrație de tenis. 
Printre protagoniști — Ion 
Țiriac și... alții1

• Un interviu original: 
un număr de 10 reporteri in- 
stituiți ad-hoc în sală întrea
bă — Ion Țiriac răspunde I

In numerele următoare ale 
ziarului nostru vom reveni cu 
noi amănunte asupra progra
mului.

LIPSEAU... BALAMALELE
(Urmare din pag. I) 

și I.M.B.A., întreprinderi patrona- 
toare, participă la realizarea de 
scule și asigură asistență tehnică 
elevilor în însușirea meseriilor. 
La rîndul lor, elevii îi ajută pe 
colegii lor de la seral în însuși
rea cunoștințelor teoretice la ore
le de curs. Așadar, un larg ca
dru de activitate în care, ziceam 
noi, putem găsi materializate nu 
numai niște rezultate în produse 
fizice, ci și suficiente elemente în 
stare să evidențieze conținutul e- 
duoativ al acestor ore, de auten
tică însușire a unei meserii și de 
orientare profesională. Este ade
vărat că în materialul care ne-a 
îndrumat pașii spre Liceul „Ion 
Slavici“ erau consemnate și une
le neajunsuri, ca lipsa, de preo
cupare a unor întreprinderi pa- 
tronatoare în cuprinderea școli
lor în planul lor de producție, 
insuficienta grijă pentru pregăti
rea teoretică a elevilor în meserii
le practicate, slaba orientare a 
școlilor spre acele profesii vitale 
județului etc. Fiindcă n-au fost 
analizate, ci doar consemnate, 
ne-am gîndit că locul pe care ele 
îl ocupă este minor, că nu pot 
afecta conținutul de fond al prac
ticii tehnieo-producttve.

Primul nostru interlocutor, a 
fost îndrumătorul U.T.C., tovară
șul profesor Cornel Brîndușe: 
„Efectiv, la noi elevii lucrează în 
ateliere : de lăcătușerie, mecanică 
și croitorie. Mai avem unul, în
ființat din această toamnă, la e- 
lectrotehnică. Dar tot ceea ce 
ne-am propus să confecționăm 
aici — diferite aparate electrice 
necesare laboratoarelor, elevii le 
realizează acasă" (Sub îndruma
rea cui ? n.n.). „Afară de aceas
ta, intervine profesoara Maria Na- 
ghiu, în atelierul de croitorie, e- 
levelor le-a fost dat să facă lu
crări de rutină; să coase saci pen
tru depozitul frigorific, cutii de 
carton pentru abator, îmbrăcă
minte pentru păpuși etc. Toate 
însă croite și trasate de benefi
ciar“. Același conținut al opera
țiilor, strict mecanic, îl au și ate

lierele de lăcătușerie. Un an de 
zile băieții au montat balamale și 
au șlefuit, accesorii metalice pen
tru tîmplărie. La conferința 
U.T.C. pe liceu, mulți dintre ei 
s-au ridicat, pe bună dreptate, 'ce
rând ca în cadrul atelierelor să li 
se dea posibilitatea să realizeze 
ceva. Știm că la început de drum 
este foarte greu să construiești a- 
tîta vreme cit nu ți-ai însușit a- 
becedarul unei meserii, știm, de 
asemenea, că o întreprindere 
unde calitatea produselor și, deci, 
și a reperelor este vitală, nu-și 
poate permite riscul transferării 
execuției unor lucrări neinițlați- 
lor, Experiența altor licee și școli 
generale demonstrează însă exis
tența unor soluții optime, capabi
le să îmbine preocupă) de de în
sușire nemijlocită a unei meserii 
(cu toate consecințele educațio
nale ce decurg de aici) cu cele 
de asigurare a unor surse nemij
locite de cîștig prin preluarea e- 
xecutărfi unor repere din produc
ția unei întreprinderi. Astfel lice
ele nr. 6 și nr. 10 din Timișoara 
cooperează pe aceste ambele pla
nuri cu Uzina 6 Martie și, res
pectiv, Electrobanat. In aceste 
două cazuri, la care s-ar putea a- 
dăuga încă multe altele, și asis
tența tehnică este nemijlocită. Ve
niturile sînt investite în proiecta
rea și realizarea în exclusivitate de 
către elevi a unor instalații și a- 
parate folosite cu succes în mo
dernizarea procesului de învăță
mânt. Iar această din urmă preo
cupare reprezintă și domeniul în 
care sînt valorificate creator cu
noștințele profesionale însușite de 
elevi. în acest fel putem vorbi, 
intr-adevăr, despre orele de pre
gătire tehnico-productivă ca for- 
mi de pregătire multilaterală a 
viitorului muncitor sau specialist. 
Dar iată care este și părerea di
rectorului adjunct care răspunde 
direct de această problemă în li
ceu, tovarășul profesor Iustin 
Carnea : „Elevii pretind, execu
tarea unor repere mai complexe. 
Pînă în prezent colaborarea cu 
întreprinderile care ne patronea
ză a fost foarte deficitară. Am a-

actualitatea
centralizate pe stoc și a unor 
noi linii dc producție, de mare 
eficiență, in domeniul construc
țiilor de mașini.

@ ANTIPOLUARE • 
PISCINĂ DEMONTA- 
BILÂ © „TRUBADUR" • 
BICICLETĂ ELECTRICĂ

• Pentru a reduce efectele 
fenomenului de poluare. spe
cialiștii uzinei „Victoria“ din 
CăJan au realizat, un original 
sistem de dețrrăfUire umedă a 
gazelor brute înainte de eva
cuarea lor în atmosferă. Conco
mitent s-a pus și problema uti
lizării puterii calorice a gaze
lor de semicocs. în acest scop, 
a început construcția unei ter
mocentrale de 12 MW, care va 
utiliza gazele rezultate din ba
teriile de cocsificare.

e O originală piscină demon- 
tabilă a fost realizată de către 
specialiștii sovietici. Este con
struită din țesătură cauciucată, 

metalic. Apa 
automat, o 
datorită unui 
filtrare. Se 

realizare va

fixată pe schelet 
se poate schimba 
dată Ia 24 de ore, 
sistem special de 
prevede că noua _______
putea fi folosită pe scară largă 
în special în școli, la învățarea 
și practicarea înotului de că
tre eievi.

• Recent a avut loc concer
tul inaugural al cenaclului 
„Trubadur" al liceului de mu
zică din Cluj. Recitalul inaugu
ral a prezentat creațiile ele
vilor Mihaela Sturza și Ovidiu 
Cristea.

o In cadrul unei recente ex
poziții ce a avut loc în R. F. 
a Germaniei a fost prezentată, 
în premieră mondială, o bici
cletă electrică. Aceasta este do
tată cu o baterie-acumulator 
(care poate fi încărcată la pri
ză) ce-i permite să parcurgă 
distanțe de circa 50 km, cu o 
viteză de 30 km pe oră.

e Casa de cultură a studen
ților din Timișoara a găzduit o 
întîlnire profesională între ele
vii liceului industrial de con
strucții și studenți de la facul
tățile de construcții, mecanică, 
arhitectură, în cadrul dialogu
lui : „Elevii întreabă, studenții 
răspund“, organizat de către 
Comitetul municipal U.T.C.

uiliWiio

«A ' '
• Vă propunem citera mo

dele de rochie de seară. Ro
chie simplă sau fustă neagră 
cu bluză din voal, împodobi
tă cu manșete și guler alb. 
Rochie scurtă, cu mîneci 
foarte ample, prinse în man
șete brodate ; aceeași bro
derie la guler, mînecile croi
te pe bie. Rochie din voal cu 
fusta și mînecile plisate : pli
scul îngust în partea de sus, 
lărgindu-se spre manșete. La
turile împodobite cu motive 
florale. Rochie din catifea 
neagră, cu broderie colorată

juns în situația ca Uzina de va
goane să fie de acord în a ne 
transfera unele utilaje și materia
le, dar la poartă să fim reținuți 
pentru lipsa actelor justificative. 
Din această cauză am avut chiar 
de lucru cu organele de stat. 
Cred că aceste chestiuni ar tre
bui legiferate". Afirmațiile tovară
șului director ne obligă să formu
lăm o întrebare. Cum de în ma
joritatea cazurilor (vezi exemple
le date) asemenea situații nu a- 
par ? Ău este vorba oare de alt
ceva ? De inerție, de pildă ? Ne 
permitem să facem asemenea o- 
biecții fie numai și pentru faptul 
că cele 130 000 lei (și nu 150 cit 
apărea în materialul amintit) au 
fost afectați nu autodotării, cum 
ar fi fost firesc, ci scoaterii unor 
conducte, schimbării iluminatului 
electric. Cu alte cuvinte, unor lu
crări ce se includ unui plan de 
investiții. .Și toată această învăl
mășeală de explicații nu poate a- 
vea decît efecte dintre cele mai 
neplăcute asupra atitudinii elevi
lor față de practică. Iată ce ne 
spune în acest săns elevul Flori
nei Cosma, secretarul comitetului 
U.T.C. pe școală : „Este imposi
bil să-ți însușești o meserie atâta 
vreme cît ți-e dat să montezi nu
mai balamale. Avem nevoie de 
practică, dar inițierea a depășit 
limitele necesare. Fac parte din- 
tr-o clasă de fizică. Aș vrea ca 
în atelier să pot executa, alături 
de colegii mei, mecanisme și a- 
parate de concepție proprie. Re
surse ar fi suficiente, există și 
bunăvoință (formală însă, n.n.) nu 
ni se acordă însă suficientă încre
dere“. La întrebarea noastră dacă 
știe ceva despre colaborarea la 
nivelul organizației dintre brigă
zile de tineri muncitori și elevii 
din școală, interlocutorul a rămas 
surprins. N-auzise de așa ceva. Și 
tot atît de îndreptățiți sîntem st 
noi să fim surprinși de formalis
mul analizei amintite, îndeosebi 
în ceea ce privește această co
laborare. Cine are nevoie, atunci, 
de consemnări a unor fapte, a 
unor rezultate fictive ?.

TIPIZARE
Specialiștii Institutului de 

cercetări și proiectări pentru 
utilaj chimic și rafinării din 
București își propun unificarea 
și tipizarea utilajului chimic 
care nu are, în general, un 
caracter de unicat. Se elabo
rează astfel un program care 
va asigura, în următorii 2—3 
ani, tipizarea celor mai impor
tante utilaje chimice necesare 
întreprinderilor -eu un aseme
nea profil. înfăptuirea acestui 
program — se apreciază — va 
conduce ia o reducere substan
țială a consumului de muncă 
de proiectare și va crqa pre
mise pentru tipizarea tehnolo
giilor, organizarea fabricației

mărgele, la cordon și 
partea de jos a mânecilor.

• Moda de sezon ? Un e- 
xemplu „concret“ ne este fur
nizat de una din cele mai ti
nere balerine ale Teatrului 
de operetă din București, 
Cristina Cioroiu (ce poate fi 
văzută în prezent în specta
colele : 
„Contele 
„Soarele Londrei“ ; 
inimioară 
jersee împodobit cu rriotive 
populare, completat cu colier 
fantezi. Sînt, mai e nevoie să 
precizăm, obiecte pe care le 
puteți găsi în majoritatea ma
gazinelor cu obiecte de con
fecții, galanterie sau artiza
nat.

A.R.I.A

I

OASPEȚI

— Formidabil 1 Ce bine explică nea Stamate „Teoria ames
tecurilor"...

: PENTRU BV

-£-------------- __/C CLOClXlCJlt'CX,.

citeva discuri E.P.,
Florin' 

(interpretă : Stela
George Grigoriu,

făcute procurorului 
(Italia), Incidentul 

interpretare film ro- 
Ștefan Ciubotărașu 

Margareta Pogo-

de poliție 
Republicii 
(S.U.A.) ; 
mănesc — 
(Așteptarea), 
nat (Drum in penumbră) ; inter
pretare film străin — Raf Va
lone (Vedere de pe pod — 
S.U.A.), Daniel Olbrychski (Via
ță de familie — R. P. Polonă), 
Liudmila Savelieva (Pescărușul 
— U.R.S.S.) ; interpret muzică 
ușoară românească — Mihai 
Constantinescu ; muzică popu
lară — Irina Loghin, Benone Si- 
nulescu (Azi e nor, miine-i se
nin) ; șlagăr românesc — Un 
fluture și o pasăre (Florin Bo- 
gardo) ; interpret străin — Neil 
Diamond ; șlagăr străin — Aces
ta este drumul spre Amarillo 
(Tony Cristie), l-am oferit 
trandafir (Jaromir Mayer).

O nouă
prezentăm 
hote" - de Șt. Cocioabă.

rubrică a „Actualită ții" I începînd din acest număr 
un serial de carica turi pe teme de tineret -

„Se mărită fetele“, 
de Luxemburg“; 

„Spune 
spune"): șal din

NOI DISCURI ©
© 

STUDIO MUZICAL LA 
BRAȘOV © ILEANA 
POPOVICI — ACTRIȚĂ

• în următoarele săptămini 
vor apare la „Electrecord“ o se
rie de noi discuri, dintre care 
semnalăm L.P.-ul formației ti
mișorene „Phoenix“. Discul con
ține selecțiuni din spectacolul 
original ai formației, intitulat 
„Cei ce ne-au dat nume“, iar 
coperta, dublă, a albumului, este 
realizată chiar de : doi dintre 
membrii grupului. De asemenea,: 
vor apare 
dedicate compozitorilor 
Bogardo 
Enache), 
Aurel Giroveanu.

® A.R.I.A. ne informează că 
printre oaspeții acestui an se vor 
număra : grupul vocal Golden 
Gate Quartet (S.U.A.) — la mij
locul lunii ianuarie (concerte la 
București, Galați și Ploiești), 
cînțăreții francezi Eddy Mit- 
cheli și Georgeia Lemaire (în 
jur de 1 februarie).

• Proiectele Electrecordului 
numără, de asemenea, și edita
rea unor prime discuri din genul 
„folk“ : un E.p. dedicat lui Mir- 
cea Florian și, un altul pe care 
vor figura clntece interpretate 
de Marcela Saftiuc și Mircea 
Banipiu. După L P.-urile dedica-

te lui Gică Petrescu și formației 
„Phoenix“, va apare un altul, 
ce va cuprinde melodii cîntate 
de Marina Voica.

o în cadrul „Studioului mu
zical“, pe Care l-au inițiat în 
urmă cu mai bine de un an, la 
Brașov, Octavian și Florin-Silviu 
Ursulescu vor conferenția — 
evident, pe teme muzicale — pe 
26 ianuarie, la Casa de cultură a 
studenților din orașul da le poa
lele Tîmpei ; vor fi prezentate 
cu această ocazie o serie de me
lodii inedite. începînd cu prime-

le zile ale lui ’73, Octavian Ur
sulescu inaugurează la Radio- 
Timișoara emisiunea bilunară 
pentru tineret ,,Radio-Top ’73“. 

o Tînăra cîntăreață de muzică 
ușoară. Ileana Popovici, a fost 
prezentă în ultimele zile ale a- 
nului ’72, în R. P. Bulgaria in 
calitate de... actriță de film. Ea 
a făcut parte din delegația care 
a reprezentat pe realizatorii fil
mului „Pentru că se iubesc“*

Rubrică realizată de
ANDREI BÂRSAN

HAVILLAND.

IWMÂMA-FILM PREZINTĂ
Ac

r
ecran panoramic-co
lor

=. PENTRU TIMPUL.OV. LIBERS’ PENTRU TIMPUL.OV. LIBERJ»
-t.

„OSCARUPJLE 
ACTUALITĂȚII

Film românesc — Puterea 
Adevărul : film străin — Eove 
Story (S.U.A.) ; spectacol teatru 
T.V. — Ciuta (după Victor lori 
Popa) ; film „actualitate“ — Sa
tul meu. patria mea (R. D. Viet
nam), Mărturisirile unui comisar

OM ȘI
TEHNICA

(Urmare din pag. IJ
spre și dinspre tineret, rapt pozitiv și de bun augur : 

sînt convins că nu cohcepem formația tehnică doar ca spe
cializare, ci ca tendință, ca unui dintre firele roșii ale în
tregii acțiuni de construcție a personalității. Pentru că astăzi 
nu moi există specialitate profesională care să poată face 
abstracție de virtuțile tehnicii, după cum nu există tehnică 
(in sensul cel mai larg) care să nu se poată asocia - ope
rațional — unei anume specialități profesionale. Tindem, așa
dar, spre a ne integra tehnica printr-un efort global, ca di
mensiune a existenței. A o privi din afară, ca un adaos ce 
ne trezește ezitare sau admirații înseamnă a ne refuza ex
ploatarea deplină a propriei noastre creații. Investiția di 
inteligență condensată în aperat trebuie recuperată prin uti 
Uzarea plenară a acestuia. Nu cred în supremația unui ar 
tificiol „homo-tehnicus". Acesta nu este un nou tip de om, ci 
o trăsătură nouă, chemată în act de viitor, a aceluiași per 
manent și atît de viu „homo-sapiens"

cei mai mare succes
de public din istoria 

cinematografului 
a studiourilor

producție
americane

Cu : VIVIEN LEIGH
(în rolul Scarlett 
Hara), CLARK 

BLE, LESLIE
VARD, OLIVIA

Regia :
FLEMING

GA
HO

DE

VICTOR

EXPLOZIA ; rulează la Patria 
(orele 10; 12.30; 16; 18,30; 21), Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,30; 12; 
15.30; 18; 2O,:iO). .

PERLA COROANEI : rulează la 
Lumina (orele 9;; 11,30; 14; 17; 20).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15), Sfiala
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

DE LA APENINI LĂ ANZt : ru
lează la Central (orele 9.45; 11,30; 
13,45; 16; 18,15).

,,Z“ -----
20.30) .

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Grlvița (orele 
9; 12,30; 16; 19.30), Flamura (orele 
9; 12,30; 16; 19,30).

SECERA VINTUL SĂLBATIC • 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
13; 20.30), Gluleștl (orele 15.30; 16;
20.30) Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

JOE HILL : rulează la Capitol 
(orele 9; 11.15; 13.30: 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,30; 20.43),

FILIERA : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30: 16; 18.30; 
21). Feroviar (orele 9; 11.15; 13,30; 
15 45; 18.15; 20.45), Melodia (orele 
8.45; 11; 13.30; 1Ș; 18,30: 20,45),
Modem (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 
18,15; 20,30).

URSUL YOGT : rulează la Doi
na (orele 9,3«: 11.30; 13.45; 16).

PITICUL VRĂJITOR : rulează la 
Doina (orele 18; 20,15).

CHILE ’71': rulează la TlmDurf 
Noi (ora 20.15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează Ia Timpuri Noi (orele 9,30 — 
18,30 în continuare).

bariera : rulează la 
(orele 15,45; 18; 20,15).
(orele 9; 11.15: 13,30; 16; 
20.45).

MAREA EVADARE ; rulează la 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

CAPCANA PENTRU GENERAL; 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13,30: 16: 18,15; 20,30).

MICUL OM MARE ; rulează la 
Aurora (orele 9; 11.30; 15,30; 18;
20.30) .

rulează la Central (ora

Bucegi
Volga 
18.30;

ruiează
18:

CU M1INILE CURATE 
Ia Drumul Sării (orele 15,30;
20.15) .

CAZUL MATTEI .• rulează 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15)

1MBLÎNZIREA FOCULUI i 
lează la Ferentar! (orele 15,30:

BULEVARDUL ROMULUI: rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18; 29,39).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la CotrocenI (orele 15.30; 
18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18; 
20,30).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Crtngași (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

SFINTA TEREZA Șl DIAVOLII : 
rttlează la Cosmos (orele 15,30; 18:
20.15) .

•FRUMOS, ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Tomls 
(orele »; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30).

.SFÎRȘITUL 
rulează la Flacăra (orele 15.30;
20.15) .

NĂSCUT LIBER : rulează 
Unirea (orele 15,30; 18; 26,15).

GOYA : rulează la Rahova 
rele 15,30; 19),

A FOST O DATA UN POLI
ȚIST : rulează la Lira (orele 15.30: 
18: 20,15).

AM ÎNCĂLCAT I.EGEA : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18; 
2015).

bărbatul care a venit 
după BUNICA : rulează la Vi- 
tan (orele 15.30; 18: 20,13).

VACANTA LA ROMA : rulează 
la" Arta (orele 19.30: 18: 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
ta Progresul (orele 15,30: 18; 20,15).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Laromet (orele 15 30- 17.30: 19.30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE : 
(orele 10; 12; 14), DAMA CU CA
MELII (orele 16,30; 20.45), ANIKT- 
KA (ora 18.45), rulează la Cinema
teca „Unlon“.

la

ru-
19).

LIUBAVINILOR :
18:
la

(o-

SIMBATA, 6 IANUARIE 1973

Opera Română : ION VODĂ CEI,
CUMPLIT r- ora 18,30; Teatrul de
Operetă : VOIEVODUL ȚIGANI-

LOR — ora 19,30; Teatrul Național 
„I.L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
DULCEA PASĂRE A TINEREȚII
— ora 29; (Sala Studio) ; JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 15; TRA
VESTI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : LUCEAFĂRUL (cedat) — 
ora 10; LEONCE Șl LENA — ora 
20; (Sala Studio; : PLAY STRIND- 
BERG — ora 29; Teatrul Evreiesc 
do Stat : DIBUK — ora 19,30; Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Maghe
ru) : OMUL CARE... — ora 19,30; 
(Sala Studio) : GAIȚELE — ora 20; 
Teatrul de Comedie : DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20; Tea
trul Mic : SIMFONIE PENTRU 
DESTINUL MEU — ora 15; DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : MĂSURĂ PENTRU MĂSU
RĂ — ora 10; OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.3(1; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — Ora 
19,30; (Sala Victoria) ; TRÂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30: Tea
trul „Ion Vasilescu" ; HANUL 
PIRAȚILOR — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă“ : SOLDATUL DE 
PLUMB — ora 10: CELE DOUĂ
SPREZECE LUNI ALE ANULUI
— ora 15; Circul București : MOȘ 
GERII.A — ora 10: APRINDEȚI 
STELELE — ora 19,30.

NEMURIRII — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA. DOMNUl.e. W1LDE
— ora 16: ADIO CHARLIE — ora 
15,30; STANA — ora 19.30; (Sala 
Studio) : NOAPTEA NECHEMATA
— ora 20; Teatrul de Comedie :
INTERESUL GENERAL — ora 20; 
CHER ANTOINE — ora 20; Tea
trul Mic : BALUL ABSOLVENȚI
LOR — ora 10; VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 15; TESTAMEN
TUL CÎINELUI — ora 
Teatrul Ciulești : ...ESCU - 
10; COMEDIE CU OLTENI - 
15: CASA CARE A FUGIT
UȘA — ora 19,30: Teatrul „C. 
nașe“
ARE CUVTNTUL — ora _____
(Sala Victoria) : TRASNTTUL MEU 
DRAG — ora 11 și 19.30; Teatrul 
„fon Vasileseu" : DANSUL MAT- 
MUȚELOR — ora 19.30: Teatrul 
„Ion Creangă“ : PINOCCH1O — 
ora 10: COMOARA DIN INSULA 
PIRAȚILOR — ora 16: Circul 
București : APRINDEȚI STELELE
— orele 16 și 19.30.

19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 52 de inițiative in 52 de săn- 
tămîni. Transmisie directă de ia 
Institutul de cercetări in construc
ții și economie in construcții. 20,15 
Reportaj din Pakistan. 20,35 Tele- 
enciclopedia. 21,00 Film serial : 
„Mannix“ 21,50 Recital extraordi
nar : Nicolae Herleâ. De la operă 
la canțonetă și muzică ușoară. 
22.40 Telejurnal. 22,55 Săptămîna 
sportivă. 23,10 Romanțe și clntece 
de petrecere cu : Irina Loghin,, 
Mariana Bădoiu, Sofia Vicoveanca, 
Frații Petreuș, Gică Petrescu.

PROGRAMUL II

DUMINICA, 7 IANUARIE 1973

Opera Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — ora 11: MOTA
NUL INCĂLTAT — ora 18,30; Tea
trul de Operetă : „SPUNE, INI
MIOARA. SPUNE — orele 10.30 șl 
19,30; Teatrul-,,I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 10.30: FANNY — 
ora 15,30: CUI I-E FRICA DE VTR- 
GINIA WOOLF ? — ora 20: (Sala 
Studio) : DESPRE UNELE LIP
SURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENTE IN DOMENIUL DRAGOS
TEI — ora 10.30: MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 15.30; SA 
NU-TI FACI PRĂVĂLIE CU SCA- 
P.A — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sfurdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE SI LENA — ora 
10; LUCEAFĂRUL (cedat) — ora 
15; D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 10: PLAY 
STRTNDBERG — ora 20; Teatrul 
Evreiesc de Stat : CULORILE

19,30; 
ora 
ora 
PE 

Tâ- 
(Sala Savoy) : REVISTA 

CUVÎNTUL — ora 19 30-,

16,30 Agenda. 16,40 Clntece șl 
jocuri populare Ansamblul „Crăi- 
șorul" al Uzinei „Rulmentul" Bra
șov. 17,10 Film documentar : „Tra- 
îan Vuia“. Producție „Al. Sahia'. 
17,20 Pagini muzicale clasice. 17,50 
Film artistic : „Apoi s-a născut 
legenda“.

DUMINICA, 7 IANUARIE 1973

PROGRAMUL I

•Ç.

SI1VIBÄTA, 6 IANUARIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Interpretul săptăminil : 
Florica Ungur. 9,20 A fost odată ca 
niciodată... „Purcelușul cu codița 
inelată“ — producție R.D.G. 9,50 
De vorbă cu gospodinele. 10,05 U- 
niversitatea TV. 10,45 Armonii in
time. Lieduri de Gh. Dima și Ni
colae Bretan. 11,15 Program de circ. 
11,40 Teleconferința de presă. 12,10 
RiuL.. ramul — emisiune de ver
suri. 12,25 Recital de balet — Cris
tina Hamei. 12,50 Muzică populară: 
..Brîulețul“ în Finlanda. 13,00 Tele
jurnal. 13.10 Publicitate. 13.13 Ma
tineu de vacanță : „Omul amfibie“ 
—■ producție a studiourilor sovieti
ce. 14.45 închiderea programului de 
dimineață 16,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tinere
țe, dans. 19,00 Drumuri în istorie.

8,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți. 8,30 Cravatele 
roșii. 10,00 Viața satului. 11,10 Ar
tiști români pe scenele lumii : Mir- 
cea Basarab la pupitrul Orchestrei 
simfonice N.H.K. din Tokio. 12,00 
I)e strajă patriei. 12.30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 360 de gra
de. 17,10 Film serial pentru tine
ret : Pierduți în spațiu. Episodul 
XI : Colecționarul (IT). 18,00 Cînta- 
re patriei — concurs coral inter- 
judetean. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Reportaj TV. Oa
meni buni în Valea Rea. 20,30 Cin- 
tă solista de muzică populară Pușa 
Poenaru. 20,30 Film artistic : Mi
rii anului II cu Jean Paul Bel- 
mondo, Marlene Jobert. 22,10 Iti
nerar pakistanez. 22,30 Telejurnal. 
Sport.

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prinz. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii : Pi
nocchio. 20,20 Teatru liric TV. e 
Dama de pică. 21,15 Reportaj 
bucureștean. 21,30 Romanțe și cîn- 
tece de petrecere. 21.55 Telex teh- 
nico-științific. 22,10 Film seriai î 
Mannix — reluare.



România a aderat 
la Acordul internațional 

asupra cositorului

Pierderi grele suferite 
de trupele lonnoliste

O relatare din Pnom Penh a 
corespondentului agenției Reuter, 
John Parcell, informează că for
țele patriotice cambodgiene au 
respins, vineri, o importantă co
loană a trupelor lonnoliste, care 
încerca să vină în ajutorul unor 
trupe ale regimului de la Pnom 
Penh, cu efective evaluate la 
două batalioane, încercuite în o- 
rașul Tram Khnar, în care pa- 
tiiotii au pătruns, recent, în urma 
unor atacuri fulgerătoare. Surse 
militare de la Pnom Penh, arată 
corespondentul agenției Reuter, 
au recunoscut că, atît efectivele 
încercuite la Tram Khnar, locali
tate aflată la 39 kilometri sucî- 
vest de Pnom Penh, cît și coloa
na de intervenție care încerca să 
vină în ajutor, au suferit pierderi 
grele.

în actuala lor ofensivă, pe care 
o desfășoară începind din ultime
le zile ale anului trecut, forțele

patriotice cambodgiene continuă 
să exercite, de asemenea, o pre
siune puternică împotriva trupelor 
lonnoliste amplasate în lungul șo
selei de importanță strategică din
tre Pnom Penh și capitala provin
cială Takeo, aflată la 67 kilome
tri sud de Pnom Penh.

Doi senatori — democratul 
George McGovern și republi
canul Mark Hatfield — au de
pus, joi seara, în Senat, un. 
proiect de lege prin care se 

” ' a
destinate

cere suspendarea imediată 
tuturor creditelor 
continuării războiului în Viet
nam. Proiectul, eare constituie 
prima inițiativă concretă a o- 
poziției parlamentare america
ne față de politica Adminis
trației în Vietnam, preconizea
ză, în același timp, repatrierea . 
în termen de 60 de zile a tu
turor forțelor Statelor Unite 
din Vietnamul de sud, conco
mitent cu eliberarea prizonie
rilor americani de război.

Le Duc Tho la Moscova
La 5 ianuarie, Andrei Kiri

lenko, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Konstantin Katu- 
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
au avut o convorbire cu Le 
Duc Tho, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
consilierul special al delegației, 
R.D.V. la conferința cvadripar- 
tită de la Paris în problema 
Vietnamului. •

Guvernul R.D.V. își manifes
tă neabătut bunăvoința și o a- 
titudine serioasă față de regle
mentarea politică a problemei 
vietnameze, se spune in comu
nicatul referitor la convorbirea 
dintre conducătorii sovietici si 
Le Duc Tho. C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic exprimă 
sprijinul lor deplin față de e- 
forturile insistente și consec
vente ale guvernului R.D.V. și

Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud îndreptate spre semna
rea, cît mai eurînd posibilă, a 
acordului elaborat în cursul 
întîlnirii dintre reprezentanții 
R.D.V. și S.U.A., spre restabi
lirea păcii în Vietnam.

PAKISTAN. - Peisaj arhi
tectonic modern la Islamabad

• LA 5 IANUARIE, la Paris 
a avut loc o nouă intilnire a 
experților delegațiilor R.D.V. și 
S.U.A. la Conferința de la Pa
ris în problema Vietnamului.

Libia va intensifica 
controlul asupra 
rezervelor 
petrolifere

• PRIMUL MINISTRU AL 
LIBIEI, Abdel Salam Jalloud, 
a arătat că se va intensifică 
controlul exercitat de stat a- 
supra rezervelor petrolifere 
— principala și imensa bogă
ție a țării. In acest sens, a 
arătat premierul, se are in 
vedere, pe de o parte, parti
ciparea in proporție de 5(1 la 
sută, la acțiunile companiilor 
petroliere care acționează >n 
Libia și, pe de altă parte, 
reducerea producției petroli
fere a societăților respective. 
Această hotărire, a spus 
el, a fost adoptată întrucît 
actualele metode de exploa
tare practicate în Libia sînt 
incompatibile cu mijloacele 
moderne puse la dispoziție de 
dezvoltarea științei și tehni
cii în domeniul respectiv și, 
în același timp, duc la o se
cătuire a rezervelor. Scăde
rea veniturilor, determinată 
de micșorarea producției so
cietăților petroliere, urmează 
să fie recuperată de Libia 
printr-o participare sporită 
la acțiunile companiilor res
pective.

Totodată, premierul libian 
a arătat că a fost inițiată o 
vastă acțiune pentru depis
tarea unor noi zăcăminte, în
trucît specialiștii apreciază 
că ar exista mari cantități 
de petrol și gaze naturale 
încă nedescoperite.

CAMPsODGIA. — O unitate a forțelor patriotice khmere intim- 
pinată cu căldură de populația uneia din localitățile eliberate.

Reîntors dintr-o călăto
rie la Santo Domingo, 
Robert Delcoine, avocat 
la Curtea de Apel din 
Paris, a dezvăluit intr-o 
scrisoare publicată de co
tidianul LE MONDE 
presiunile la care sînt su
puși numeroși elevi 
studenți in Republica Do
minicană.

Juristul francez scoate 
in evidență faptul că si
guranța dominicană în
cearcă să înăbușe prin 
reprimare brutală „o miș
care activă și bine orga
nizată" a tinerilor care 
cer „o democratizare a 
invățămîntului in cadrul 
unei reale democratizări 
a întregii vieți a republi-

re-

?>

Preocupări economice 
in Japonia

Conferința de presă a lui K. Tanaka
Premierul Japoniei, 

kuei Tanaka, a ținut 
conferință de presă, 
cursul căreia a afirmat că 
în întocmirea bugetului 
pe exercițiul financiar vii
tor, care începe la 1 apri
lie. guvernul va acorda 
prioritate îmbunătățirii 
vieții sociale a populației.

Răspunzînd unor întrebări 
privind programul său de remo- 
delare a arhipelagului — vizînd, 
în esență, descongestionarea cen-

PRECIZĂRI 
LA MANAGUA

Ka
tt 

în

urbane și repartizarea zo- 
industriale pe întreg teri- 
țării — premierul a anun-

Relații diplomatice 
R.D.G.—Olanda
• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 

agenția A.D.N., guvernele R. D. 
Germane și Olandei au căzut de 
acord să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă 
cu începere de la 5 ianuarie 
1973.

Un comunicat asemănător a 
fost dat publicității și în legă
tură cu hotărirea guvernelor

• CAPITALA REPUBLI
CII NICARAGUA, Managua, 
a fost distrusă de seisme in 
proporție de 75 ia sută, iar 
valoarea pagubelor materiale 
rezultînd din distrugerea sau 
avarierea a aproape 80 000 de 
clădiri se ridică la peste I 
miliard de dolari, reprezen- 
tînd 40 la sută din venitul 
național. Cutremurul, care a 
zguduit, în urmă eu două 
săptămîni, această țară din 
America Centrală, a provocat 
moartea a 5 000 de persoane. 
Centrul orașului s-a afundat 
cu aproape 30 de centimetri 
ca urmare a mișcărilor seis 
mice.

trelor 
nelor 
toriul 
țat că, Ia sfîrșitul acestui an ca
lendaristic, va da publicității 
proiectul concret în acest dome
niu, care ar urma să fie pus în 
aplicare începind de anul viitor.

Tanaka s-a referit apoi pe larg 
la relațiile economice cu S.U.A., 
apreciind că presiunile america
ne pentru o nouă reevaluare a 
yenului slăbesc, ca urmare a mă
surilor luate la Tokyo, de a se 
majora importurile și de a se 
controla expansiunea exporturi
lor. în legătură eu dezechilibrul 
existent în balanța comercială cu 
Statele Unite (patru miliarde do
lari în favoarea Japoniei, care a 
continuat în ultimele luni să 
se majoreze, în ciuda încercării 
de a-1 reduce, pînă la 31 mar
tie a.c., la 2,9 miliarde dolari), 
premierul a exprimat părerea că 
efectele reevaluării yenului din 
decembrie 1971 vor deveni vi
zibila abia în următorii doi ani.

• CELEBRUL CHIRURG sud- 
african, Christian Barnard, pio
nierul transplanturilor de cord 
uman, a părăsit spitalul Groote 
Schuur împreună cu soția- sa. 
Ei fuseseră spitalizați în urma 
unui accident survenit acum trei 
săptămîni. Starea sănătății lor 
este, în prezent, normală.

Represiuni la Santo Domingo
cii“. Deși autoritățile - 
remarcă Robert Delcoine 
- au lansat in ultimii doi 
ani numeroase promisiuni, 
niciodată îndeplinite de 
altfel, de îmbunătățire a 
situației precare a școlii, 
orice luare de poziție a 
elevilor și studenților în 
sensul unor mai bune po
sibilități de invățătură, 
este considerată ca o ten
dință de subversiune la 
adresa ordinii publice, 
pasibilă de sancțiune“. 
Autorul scrisorii relevă că 
în cursul anului trecut au 
fost arestați cel puțin 350 
de elevi și studenti domi
nicani și că el personal a 
reușit să stringò amănun
te despre mai multe ase-

menea cazuri. Este vorba 
de opt Studenți politeh
nicieni din capitala San
to Domingo precum și 
unsprezece elevi și eleve 
de la școli din El Seibo, 
Santiago de Los Caba- 
leros și La Vega. Majori
tatea acestor tineri au 
fost supuși de către or
ganele de represiune u- 
nor „tratamente psihice" 
(injectarea unor substan
țe chimice) pină ce au 
fost aduși in situația de 
a fi internați in ospicii 
pentru boli mintale.

Avocatul parizian atra
ge atenția opiniei publi
ce că „ceea ce este mai 
grav, mai inuman și mai 
periculos in toate aces-

tea, e tocmai o asemenea 
formă crudă de intimida
re și răfuială care constă 
în a distruge fizic și psi
hic pe cei urmăriți, mai 
inainte chiar de a fi ju
decați. Cei incomozi sint 
anihilați fără a mai fi, de 
fapt, nevoie să fie con
damnați și aruncați in 
închisoare“.

Documentarea pe care 
Robert Delcoine a strins-o 
in Republica Dominicană 
și pe care el se declară 
gata să o pună integral 
la dispoziția presei și a 
opiniei publice se referă 
doar la nouăsprezece ca
zuri. Ea se constituie, insă 
ca o piesă convingătoa
re la dosarul represiunilor 
anti-democratice din Re-

publica Dominicană in 
actuala perioadă. După 
cum se poate constata 
din dezvăluirile juristului 
francez, organele de re
presiune de la Santo Do- 
mingo își dau mina cu 
bandele teroriste ale ex
tremiștilor de dreapta, (se 
știe că in cursul anului 
trecut aceste bande au 
asasinat, printre alte per
sonalități progresiste, doi 
lideri ai sindicatelor și un 
conducător al Ligii De
mocratice Studențești) 
pentru a inăbuși larga 
mișcare progresistă din 
Republica Dominicană. 
Mișcare in cadrul căreia 
tineretul studios ocupă un 
loc important.

E. R.

R. D. Germane și Luxemburgu
lui de a stabili relații diploma
tice Ia nivel de ambasadă, de 
la aceeași dată.

• LA PANMUNJON a avut 
loc o nouă reuniune a Comi
siei militare de armistițiu din 
Coreea, in cadrul căreia repre
zentantul R.P.D. Coreene a 
prezentat un ferm protest în 
legătură cu actele militarilor a- 
mericani în interiorul zonei de
militarizate — introducerea de

armament greu, vehicule mili
tare și personal combatant, sub 
pretextul desfășurării unor e- 
xerciții tactice. EI a subliniat 
că aceste acțiuni sînt menite să 
ducă la creșterea încordării în 
interiorul zonei comune de 
securitate, să împiedice efortu
rile poporului coreean puse în 
slujba reunificării pașnice și 
independente a patriei.

Intemperii puternice 
în Italia

Ploile torențiale neobișnuite, însoțite de furtuni, care s-au 
abătut zilele acestea asupra sudului Italiei, au provocat moartea 
a 24 de persoane și importante pagube materiale. Ca urmare 
a inundațiilor, un număr apreciabil de imobile s-au prăbușit, 
iăsînd fără adăpost zeci de mii de persoane. Alunecările 
de teren și inundațiile au blocat circulația rutieră și au 
întrerupt comunicațiile telefonice și telegrafice. Mai multe 
localități continuă să fie izolate, iar aprovizionarea lor 
cu alimente, apă potabilă și medicamente se face cu Ajutorul 
elicopterelor. Bătrînii și bolnavii din aceste localități sînt trans
portati de urgență în afara zonei sinistrate.

După cura relatează agențiile de presă, situația continuă să 
fie deosebit de critică în provincia Messina, ca și în alte zone 
din estul și sudul Siciliei. Un purtător de cuvint al guvernului 
sicilian a declarat că numai în ce privește această regiune au 
rămas fără locuință peste 5 000 de persoane. Vor fi necesare 
mai multe luni pentru refacerea drumurilor și a căilor ferate, 
precum și pentru restabilirea legăturilor prin sistemul de te
lecomunicații, a precizat purtătorul de cuvint.

w
întrevedere
Geddafi—Mintoff

• PREȘEDINTELE Consiliului' 
Comandamentului Revoluției dm 
Libia, Moamer El Geddafi, a 
conferit cu primul ministru al 
Maltei, Dom Mintoff, aflat în- 
tr-o vizită în capitala libiană —■

a anunțat postul deradio Tripo
li. Tn cursul întrevederii au fost 
abordate probleme privind rela
țiile dintre Libia ți Malta.

• GUVERNUL AUSTRALIAN 
a informat autoritățile S.U.A. că 
nu va interveni în acțiunea de 
boicotare a navelor americane, 
hotărîtă de sindicatele docheri
lor din Australia — transmite a- 
genția Associated Presș. Intr-o 
declarație făcută miercuri, pur
tătorul de cuvint al Departa
mentului de Stat american, 
Charles Bray, a exprimat „preo
cuparea“ Administrației in legă
tură cu efectele pe care le-ar 
putea avea măsurile luate de 
docherii australieni asupra rela
țiilor dintre cele două țări.

Jack Lynch 
în S.U.A.

• PRIMUL MINISTRU al Re- 
publicii Irlanda, Jack Lynch, a 
sosit joi la New York — prima 
etapă a vizitei oficiale de pa
tru zile pe care o întreprinde în 
Statele Unite. După cum a de
clarat la sosire, Jack Lynch va 
discuta cu președintele Nixon 
probleme privind investițiile a- 
mericane în Irlanda.

Referindu-se la politica guver
nului său, premierul Lynch a 
specificat că dezvoltarea econo
mică și politică a Irlandei con

stituie liniile majore ale preocu
părilor acestuia. în acest sens — 
a apreciat el — reunificarea ță
rii este „nu numai o chestiune 
justă, ci și inevitabilă, pe care o 
dorim rezolvată prin soluții paș
nice“.

„Concorde-001" 
la Atena

• PROTOTIPUL „CONCOR
DE-001“ al avionului supersonic 
construit în cooperare de firme 
franceze și britanice a sosit joi 
dimineața la Atena, venind de 
la Toulouse. Avionul are în pro
gram o serie de zboruri demon
strative deasupra Mării Medite- 
rane, în vederea verificării re
centelor modificări operate la 
reglajul aterizoarelor și a unor 
cercetări experimentale la înaltă 
altitudine.

• POTRIVIT DATELOR OFI
CIALE publicate de ziarul „The 
Guardian“, în Anglia s-au pier
dut, în primele 11 luni ale anu
lui trecut, 2.5 635 000 zile muncă, 
ca urmare a grevelor. Această 
cifră este de două ori mai mare 
decît cea înregistrată în anul 
precedent. în această puternică 
mișcare grevistă au fost antre
nați, potrivit . ziarului citat, 
1 589 300 de salariați.

Manifestări 
in cinstea 
aniversării 
Republicii

La cinematograful „Ros- 
Sia“, din Moscova, a avut 
loc deschiderea Festivalu
lui filmului documentar 
din România, consacrat îm
plinirii a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii in 
țara noastră.

La 5 ianuarie s-a deschis 
la Sofia o expoziție de arhi
tectură românească. Prin in
termediul fotografiilor, ex
poziția înfățișează cele mai 
reprezentative construcții 
realizate după proiecte ori
ginale ale arhiiecțildr noștri 
în cei 25 de ani care au tre
cut de la proclamarea Repu
blicii în România.

La Berlin a avut Ioc, la 5 
ianuarie vernisajul expoziției 
„Muzica în România“. Con
sacrată celei de-a 25-a ani
versări a Republicii, expozi
ția, care cuprinde o bogată 
colecție de partituri, litera
tură muzicală și discuri, a 
trezit, încă din primele ore, 
un viu interes,

în capitala Indiei s-a des
chis festivalul filmului româ
nesc. La deschidere au luat 
parte I. Kgujaral. ministru 
de stat în Ministerul Infor
mațiilor și Radiodifuziunii, 
alți membri ai guvernului, 
funcționari superiori din mi
nisterele centrale, membri ai 
Parlamentului, ai corpului 
diplomatic, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

LONDRA 5 (Agerpres). — La 
4 ianuarie 1973, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Socia
liste România la Londra, Vasile 
Tilinca. a depus la Ministerul 
Afacerilor Externe al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord (guvern depozitar), in
strumentul privind aderarea Re
publicii Socialiste România la cel 
de al 4-lea Acord internațional 
asupra cositorului, adoptat la 
Geneva, la 15 mai 1970.

Prin aderarea la acest acord, 
România, ca țară membră, con
sumatoare de cositor, va bene
ficia de prevederile Acordului 
privind asigurarea unui echili
bru între producția și consu
mul mondial de cositor, repar
tizarea cositorului între ță
rile membre consumatoare la 
prețuri echitabile și promo
varea cooperării între țările 
producătoare și consumatoare da 
cositor.

hui parlament canadian 
și-a început activitatea

Discursul premierului Trudeau
Parlamentul canadian și-a inceput joi cea de-a 29-a legis

latură. In tradiționalul „discurs al tronului“, prezentat în șe
dința inaugurală, guvernul premierului Elliott Trudeau a expus 
principalele direcții ale activității sale pe plan extern și in
tern.

Discursul afirmă interesul 
Canadei pentru conferința ge- 
neral-europeană de securitate 
și cooperare, reforma sistemu
lui monetar, internațional, re
glementarea problemelor tari
fare în cadrul G.A.T.T. în ve
derea dezvoltării comerțului in
ternațional, precum și pentru 
dezvoltarea relațiilor Canadei 
cu o serie de state.

In ceea ce privește probleme
le intern'e, în discurs s-a acor
dat prioritate luptei contra șo
majului și a inflației, dezvoltă
rii economice a țării. Progra
mul legislativ pe care guvernul 
îl propune în acest scop parla
mentului prevede o serie de 
măsuri, îndeosebi de ordin fis
cal, care urmează să fie adop
tate și aplicate în colaborare 
cu guvernele provinciilor, in
tr-un efort de descentralizare 
și adaptare la condițiile con
crete din fiecare provincie.

Tn aceeași ședință s-a pro
cedat la alegerea președintelui 
Camerei Comunelor, în persoa-

na lui Lucien Lamoureux, de
putat independent, și a vicepre
ședintelui — Robert McCleave, 
deputat conservator. Este pen
tru prima dată în istoria par
lamentului canadian că aceste 
două funcții nu sînt încredin
țate membrilor partidului gu
vernamental.

★
După ședința inaugurală, a 

avut loc o reuniune a grupului 
parlamentar al Partidului de
mocratic, care, cu cele 31 de 
mandate, poate juca un rol ho- 
tărîtcr în adoptarea sau res
pingerea unor proiecte legisla
tive aflate în dezbaterea Came
rei Comunelor. Liderul parti
dului, David Lewis, a anunțat 
că grupul parlamentar s-a pro
nunțat in unanimitate pentru 
respingerea oricărei încercări 
de a determina o cădere a gu
vernului Trudeau, fie prin res
pingerea programului legislativ, 
fie prin introducerea do amen
damente sau moțiuni de neîn
credere în guvern.

PROGRAMUL „POST-APOLLO“
Și acum...

„Aci a luat sfîrșit prima serie de explorări 
ale Lunii de către om, în decembrie 1972".

Cine va fi primul sol al Terrei care va re
citi această inscripție gravată pe placa pe care 
Cernan și Smith, din echipajul ultimei misiuni 
„Apollo" au lăsat-o pe Selena ? in orice caz, 
calendarul spațial american nu prevede trimi
terea de noi astronauți pe Lună „inainte de 
sfirșitul acestui secol". Prioritatea, in deceniile 
următoare va fi dată, in genere, explorării pla
netelor cu ajutorul roboților.

• 1973. In aprilie : lansarea lui Pionnier 2 
(fără echipaj) spre Jupiter. începind cu luna mai: 
zboruri de durată medie (28 de zile) și de lun
gă durată (58 zile) pe orbită terestră, cu echi
paj, la bordul laboratorului spațial Skylab.

• 1974. Februarie : o sondă Mariner va sur
vola planeta Venus. Septembrie : o sondă Ma
riner va survola planeta Mercur.

• 1975. începutul lui iulie : racheta Wiking 
depune un robot de explorare pe Marte. Mij
locul lui iulie : intilnire pe orbită terestră a doi

planetele
cosmonauti sovietici la bordul unei cabine So- 
iuz cu trei cosmonauti americani la bordul unei 
capsule Apollo.

• 1977. Lansarea unei noi sonde spațiale Ma
riner, spre Jupiter și Saturn, precum și a unei 
alte sonde spre Venus.

• 1978. încă o sondă spre Venus. Apoi, lan
sarea primei navete spațiale permițind efec
tuarea de „legături regulate” între Terra și sta
țiuni orbitale.

• 1979. Sosirea sondei Mariner in apropierea 
planetei Jupiter.

• 1981. Mariner se apropie de „irielele" iui 
Saturn și le studiază compoziția.

Rănune de adăugat proiectul american de 
trimitere a doi astronauți pe Marte in 1986. 
După opinia specialiștilor NAȘA, acest voiaj 
nu ar pune prea multe dificultăți tehnice. 
Două probleme „delicate" : doar solitudinea 
prelungită a astronauților și... costul imens de 
40 de miliarde dolari !

E. R.

Franța : O adevărată „pădure de catarge". Din cauza fur
tunii de pe mare, toate vasele din zona Guilvinec, ia sud 
de Finistère, s-au adăpostit in port.

ÎNLOCUITOR 
AL SÎNGELUI

Biochimiștii unui institut al U- 
niversității Harvard au anunțat 
că au pus la punct, după cinci 
ani de încercări, o compoziție 
chimică care s-a dovedit un bun 
înlocuitor al sîngclui. Inoculată 
unor cobai, cărora li s-a extras 
în prealabil propriul lor sînge, 
noua substanță a permis supra- 
vețuirea acestora timp de o săp- 
tămînă în condiții normale. în- 
tr-o declarație făcută presei, 
autorii acestor experimente au 
menționat că deocamdată nu se 
preconizează utilizarea produsu
lui în cazul oamenilor, realiza
rea obținută urmînd a fi consi
derată doar ca un nou pas în 
efectuarea cercetărilor pentru 
găsirea unui înlocuitor al sin- 
gelui.

INFLAȚIE RECORD
Recordul absolut al infla

ției il deține, potrivit celor 
mai recente statistici in ma
terie, Uruguayul. In ultimul 
deceniu costul vieții in Uru- 
guay a crescut de peste 60 
de ori. în acest interval de 
timp prețurile alimentelor au 
crescut de 66 de ori, chiriile 
de circa 33 de ori, prețul 
confecțiilor de aproape 90 
de ori, iar cel al diferitelor 
alte obiecte de folosință în
delungată (mobilă, radio, te
levizoare, aparate electro- 
casnice) de circa 110 ori.

Pe locul al doilea in ceea 
ce privește inflația se situea
ză Vietnamul de sud : pe 
parcursul unui deceniu pre
țurile au crescut, în medie, 
de 22 de ori.

Trenul viitorului
Oare trenurile ultrarapide var lua locul avioanelor pe 

liniile de transport interurbane ? Iată o întrebare pe care 
și-o pun tot mai mulți specialiști. Faptul ca în anumite con
diții nu prea greu de realizat trenurile ultrarapide pot a- 
tinge o viteză de pină la 500 km h si că ele isi pot lua 
pasagerii chiar dm centrul orașelor face ca acestea să de
vină un concurent serios pentru avioane, a căror utilizare 
pretinde aeroporturi și instalații tot mai complicate si mai 
costisitoare. Dacă trenurile pe pernă de aer, pentru moment 
sînt prea costisitoare, inginerii britanici au pus la punct 
un nou sistem de transport cu ajutorul unor vehicule care 
nu se deosebesc prea mult de trenurile clasice. Noul ve
hicul, denumit „APT-E“ circulă pe șine de cale ferată 
obișnuite, dar este dotat cu un sistem de suspensie special, 
în condițiile liniilor de tren actuale, supraaglomerate cu 
semnale, încrucișări etc., noul vehicul britanic poate atinge 
o viteză de 250 km/h, oferind în același timp un grad de 
confort deosebit pasagerilor. în linie dreaptă, „ĂPT-E“ 
poate atinge viteza de 400 km/h.

Viteze sporite, securitate mult mai ridicată decît în cazul 
avioanelor, afirmă unii, un confort tot atit de mare ca cel 
oferit de avioanele moderne — iată o serie de „puncte“ 
excelente în palmaresul noilor mijloace de transport inter
urban. Să fie oare trehurile chemate să joace rolul „mi
nunii secolului XX“, asa cum au fost „minunea“ secolului 
trecut ?...
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