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Vizita președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Iran

încheierea vizitei președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
în Pakistan

Convorbirile dintreSosirea la Teheran
Vineri, 12 ianuarie, după în

cheierea vizitei în Pakistan, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a so
sit în Iran, unde va efectua o 
vizită neoficială,' la invitația Șa- 
hinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și a împără
tesei Farah Pahlavi Șahbănu.

Pe aeroportul Mehrabad din 
Teheran, unde sînt arborate 
drapelele de stat ale României 
și Iranului, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de Șahinșahul 
Iranului și împărăteasa Farah. 
Cei doi șefi de stat își strîng 
mîinile cu căldură și cordialita

Dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Vineri, la Palatul Nyavaran 

Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și împă
răteasa Farah au oferit un dineu 
în onoarea președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Oprea, consi- 

te. Președintele Consiliului de 
Stat prezintă apoi gazdelor per
soanele oficiale române care îl 
însoțesc — George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

La rîndul său, șeful statului 
iranian prezintă președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pe ministrul 
Curții imperiale, Assadollah A- 
lam, ministrul afacerilor externe 
a.i., Ahmad Mir Fenderesky, ge
neralul de armată Djaafar Cha- 
feghat, șeful Casei militare im
periale, și alte personalități ira
niene venite în întîmpinarea so
lilor poporului român. Pe aero
port, au fost prezenți ambasado

lier al președintelui Consiliului 
de Stat, Alexandru Boabă, am
basadorul României la Teheran, 
alte persoane oficiale române.

Au participat prințesa Ash- 
raf, sora Șahinșahului, Farideh 
Diba, mama împărătesei, Amir 
Abbas Hoveyda, primul ministru 
al Iranului, Sharif Emami, pre
ședintele Senatului, A. Rvazi, 

rul României la Teheran, Alexan
dru Boabă, membrii ambasadei și 
ai Agenției economice române.

După ceremonia prezentărilor, 
președintele Consiliului de Stat 
și Șahinșahul Iranului iau loc pe 
podiumul de onoare instalat pe 
aeroport. .

Sînt intonate imnurile de stat 
ale României și Iranului. Cei doi 
șefi de stat trec apoi în revistă 
garda de onoare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de Șa
hinșahul Reza Pahlavi Aryamehr 
și împărăteasa Farah, iau loc a- 
poi într-un elicopter special, în- 
dreptîndu-se spre Palatul Alb din 
Aadabad, reședința rezervată 
oaspeților străini.

președinele Majilisulul, Assado- 
lah Alam, ministrul Curții Impe
riale, miniștri, generali, și alte 
persoane oficiale.

în cursul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, cei doi șefi de stat au 
rostit toasturi.

(Continuare în pag. a IlI-a) 

președintele Consiliului 
de Stat al Republicii
Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, 

și Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr

Vineri 12 ianuarie, la Palatul 
Nyavaran din capitala iraniană, 
au avut loc convorbiri între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr,

în cursul convorbirilor, cei doi 
șefi de stat au relevat progresul 
realizat în relațiile dintre Româ
nia și Iran, precum și posibili
tatea dezvoltării lor pe o bază 
de lungă durată și de ascensiune 
continuă.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, exprimîn- 
du-se dorința ca cele două țări 
să contribuie în continuare la 
opera de pace și colaborare in
ternațională.

PLECAREA
DIN

KARACHI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușes
cu. care a făcut o vizită oficială 
în Republica Islamică Pakistan, 
la invitata președintelui Zulfl- 
kar Aii Bhutto. a părăsit vineri 
dimineața orașul Karachi.

Oaspeții au fost conduși la 
aeroport de guvernatorul Mii 
Rasul Bux Talpur, de ministrul 
principal al provinciei, Mumtaz 
Aii Bhutto, precum și de minis
trul securității interne al Pakis
tanului, Akbar Khan, și soția 
acestuia, Fazal Akbar Khan — 
însoțitori de onoare pe toată du
rata vizitei.

Pe traseul de la Palatul gu- 
vemoratului și pînă la aeroport, 
șeful statului român este salutat 
de locuitorii orașului prin aplau
ze și semne prietenești.

în salonul de onoare al aero
portului, pe care sînt arborate 
drapelele de stat ale României 
și Pakistanului, tovarășul Nicolae 
CeauȘescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin cu oficiali
tățile pakistaneze. Are loo apoi 
ceremonia plecării. La scara a- 
vionului, oaspeții sînt salutați 
oordial de guvernatorul provin
ciei, de ministrul principal.

La ora 10.30 (ora locală), ae
ronava prezidențială decolează, 
îndreptîndu-se spre Teheran. 
Pînă la granița cu Iranul, aero
nava este escortată de reactoare 
ale forțelor militare aeriene pa
kistaneze.

Desfășurată sub semnul prie
teniei, stimei și încrederii reci
proce, vizita efectuată în Pa
kistan de președintele Nicolae 
Ceaușescu se înscrie ca un mo
ment de cea mai mare însemnă
tate în dezvoltarea colaborării 
multilaterale româno-pakistane- 
ze, căreia îi deschide noi și am
ple perspective. Așa cum au 
subliniat în cuvîntările lor cei 
doi președinți și cum se arată 
în declarația solemnă și în Co
municatul comun, popoarele ro
mân și pakistanez nutresc con
vingerea că această vizită va a- 
duce o contribuție din cele mai 
remarcabile la adîncirea rapor
turilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare, corespun
zător intereselor reciproce, ale 
cauzei păcii, înțelegerii și coo
perării internaționale.

La Invitația președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, Zul- 
fikar Aii Bhutto, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, a făcut o

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste

Romania, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Islamică Pakistan

vizită oficială în Pakistan, In
tre 8 și 12 ianuarie 1873.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și personalitățile care 
l-au însoțit au vizitat, in cursul 
șederii lor în Pakistan, obiecti-

ve economice, așezăminte «o- 
cial-culturale șl monumente is
torice din orașele Islamabad. 
Tarbela, Rawalpindi, Lahore și 
Karachi. Distinșii oaspeți au fost

(Continuare în pog. a III-a)

La Uzina mecanică 

Galați

O condiție a ritmicității

DISCIPLINA
ÎN MUNCĂ

în miez de zi, atunci cînd nu 
mai e mult pînă la începerea 
programului celor din schimbul 
al doilea, ne înfățișăm la Uzi
na mecanică pentru agricultură 
și industrie alimentară din Ga
lați, cu intenția mărturisită de 
a urțnări folosirea timpului de 
lucru din acest ceas de cumpă
nă, dintre orele 14 și 15. E fi
resc să venim aici și regretăm 
că n-am venit mai des, fiindcă 
In această întreprindere aba
terile de la disciplină sînt încă 
In număr mare, fiindcă aici 
sînt încă multe rezerve pentru 
o deplină punere în valoare a 
capacităților de producție. în 
cursul anului trecut, numai ti
nerii au înregistrat în evi
dența uzinei 1 020 zile ab
sențe nemotivate. Dar am 
mai venit aici șl fiindcă am 
auzit glasuri care anunțau că 
organizația U.T.C. din uzină, 
comitetul U.T.C., au hotărît să 
determine o cotitură radicală 
In respectarea programului de 
lucru, a folosirii capacităților 
de producție. De unde s-a por
nit și ce s-a întreprins pînă

Secvențe din 
întrecerea uteclștllor

în prezent 7 întrebări la care 
ancheta noastră, printre înre
gistrările unor stări de fapt pe 
viu, va căuta să răspundă.

Intrăm deci în sectorul de 
fabricație la ora 14, cu jumă
tate de ceas înaintea încheierii 
primului schimb. Toate strun
gurile și celelalte mașinl-unelte 
funcționează, tinerii sînt la 
posturile lor. Dar asta e prima 
impresie. Cînd mai facem cîți- 
va pași, zărim în celălalt colț 
al halei doi tineri strungari 
care aleargă unul după altul 
în jurul mașinilor. Și în acest 
timp strungurile lor nu func
ționează. Ce se întîmplă aici ? 
La întrebarea noastră, Adrian 
Grecea, îmi răspunde i „Nimic 
deosebit A fost o glumă" In- 
sistînd, aflăm că el, Adrian 
Grecea, i-a uns manetele de la 
strungul lui Emil Goga cu va
selină, iar acesta nu a vrut să 
se lase mai prejos și l-a uns și 
el cu vaselină universalul de

ION CHIRIO
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CUMERINȚE DE DÂRE DE SEAMA Șl AEEGERI 
ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID

Coparticiparea
de ACULIN CAZACU

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, de intensă activitate 
politico-organizatorică a comu
niștilor pentru realizarea ma
relui obiectiv — îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen — 
ieri au avut loc în 11 județe ale 
țării conferințe de dare de sea
mă și alegeri ale organizațiilor ju
dețene ale P.C.R.

Din partea conducerii de par
tid, la conferințe au participat, 
luînd cuvîntul în încheierea lu
crărilor, tovarășii •.'Manea Mănes- 
cu — la conferința organizației 
județene de partid Argeș ; Gheor
ghe Pană — județul Ialomița ; 
Virgil Trofin — județul Hune
doara ; Emil Drăgănescu — ju
dețul Tulcea ; Janos Fazekas — 
județul Bistrița-Năsăud ; Leonte 
Băuta — județul Bacău; Gheorghe 
Stoica — județul Ilfov ; Aurel 
Duca — județul Botoșani; Mihai 
Gere — județul Covasna ; Ion 
Ioniță — județul Alba; Ion 
Dincă — județul Dîmbovița.

Desfășurîndu-se într-un spi
rit de lucru, de înaltă exigență 
partinică, conferințele județene 
au prilejuit o analiză multilate
rală, aprofundată a activității or
ganizațiilor de partid în toa

te domeniile construcției so
cialiste, pe baza obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea, de 
Conferința Națională a partidu
lui. Dezbaterile au avut ca ax 
principal examinarea sarcinilor 
concrete ce revin organelor și 
organizațiilor de partid pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen și, în mod deosebit, 
pentru realizarea la nivelul ma
ximal a planului pe anul 1973, 
an hotărîtor al cincinalului. în 
lumina expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972, participanții au analizat cu 
înaltă responsabilitate căile și 
mijloacele practice pentru a 
pune din plin în valoare poten
țialul material și uman existent 
în fiecare județ, a asigura creș
terea producției materiale și spo
rirea eficienței întregii activități 
economice, continua îmbunătă
țire a condițiilor de trai ale popu
lației.

în cadrul conferințelor au fost, 
totodată, abordate și dezbătute 
probleme ale perfecționării con
ducerii vieții sociale, adîncirii 
democrației socialiste, ale desfă
șurării unei ample activități po- 
litico-edncative pentru ridicarea 

conștiinței socialiste a maselor, 
pentru formarea trăsăturilor mo- 
ral-politice ale omului nou, 
în spiritul prevederilor nor
melor eticii și echității socialiste. 
O deosebită atenție s-a acordat 
în lucrările conferințelor căilor 
afirmării tot mai accentuate, în 
fiecare unitate, a rolului condu
cător al partidului, îmbunătățirii 
conținutului întregii activități 
desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid, integrării lor 
tot mai puternice în viața co
lectivelor în care activează.

Cu o deosebită forță au ex
primat conferințele județene ade
ziunea fermă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, față de 
politica internă și externă a par
tidului, care exprimă interesele 
fundamentale ale întregului po
por și răspunde cerințelor con
solidării forțelor socialismului și 
păcii în întreaga lume.

Conferințele organizațiilor ju
dețene de partid au ales noile 
organe județene de partid. Ca 
prim-secretari ai comitetelor 
județene au fost aleși : în ju
dețul Alba — tovarășul George 
Homoștean ; In județul Argeș 
— tovarășul Gheorghe Năstase ; 
In județul Bacău — tovarășul 
Gheorghe Roșu ; în județul 

Bistrița-Năsăud — tovarășul 
Adalbert Crlșan ; In județul Bo
toșani — tovarășul Gheorghe 
Ghinea ; în județul Covasna — 
tovarășul Ferdinand Nagy ; în 
județul Dîmbovița — tovarășul 
Nicolae Tăbîrcă ; în județul Hu
nedoara — tovarășul Ioachim 
Moga ; în județul Ialomița — 
tovarășul Vasile Marin ; în ju
dețul Ilfov — tovarășul Gheor
ghe, Necula ; în județul Tulcea 
— tovarășul Teodor Coman.

în încheierea lucrărilor au 
fost adoptate hotărlri cuprinzînd 
un complex de măsuri menite 
să asigure mobilizarea comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea exemplară a 
planului, a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, a 
obiectivelor complexe stabilite 
de Conferința Națională și de 
Plenara din noiembrie 1972 a 
C.C. al P.C.R. Conferințele au 
adresat telegrame Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care au 
exprimat voință fermă a mem
brilor de partid, a maselor largi 
ale celor ce muncesc de a-și 
intensifica eforturile pentru ac
celerarea ritmului dezvoltării 
economico-sociale, a transpune 
în viață programul de înflorire 
a patriei, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
elaborat de partid.

Valoarea axiomatică a afirmației dupâ care tînărul este < 
un participant activ la derularea acțiunii pentru socialismul < 
multilateral dezvoltat nu poate fi, nicidecum, pusă la îndoială. C 
Cunosc, de altfel, întreprinderi în care media de virstă a sa- < 
lariaților oscilează in jurul a 30 de ani, in care majoritatea < 
personalului este de-o seamă cu revoluția. Industria și eco- « 
nomia noastră, în genere, este un imens șantier al tineretu- C 
lui, o dispunere concentrică a vîrstelor, în care linia întîi C 
aparține unor generații născute în război și crescute in re- c 
voluție. Sînt generații pentru care conceptul de experiență c 
de viată pare a-și fi construit paleta de atribute în cea mai < 
mare parte din actele da intensitate ale mișcării revoluțio- C 
nare. \

Aceste generații vin în Istoria anilor noștri cu disponibili- \ 
tăti de integrare socială superioare, cu largi deschideri în % 
evantaiul definitoriu al trăsăturilor de personalitate. Tocmai \ 
pentru că s-au modelat traversînd ani de încordare șl izbîn- \ 
dă. pentru ele experiența actuală nu apare niciodată ca pro- S 
dus finit ci ca premisă pentru acte următoare. Au dobîndit \ 
structuri de gîndire și modele de atitudine care le definesc \ 
prezența istorică prin ritm alert, responsabilitate, angajare, v 
eroism. <

Ceea ce conturează în peisajul țării anii din urmă a! con- C 
strucției viitorului este ridicarea la nivelul unui proces de C 
masă a indicatorilor organizării societății. In acest context, C 
afirmația de la înceDutul acestor rînduri își solicită o corec- C 
iivă : integrat poporului prin revoluție, tineretul este un co- c 
oarticipant la construcția orizontului comunist. El nu este aso- c 
ciat fluxului de prefacere, ci este în acest flux Dublul Im- ( 
pact omogenizare — coparticipare definește, cred, poziția so- C 
cială a tinerei generații. v

Ceea ce mă atrage însă este existența unul larg orizont C I 
de autoconștiință la tineri, a unei capacități nebănuită de C

(Continuare în pag. a IV-a) c
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MEREU MAI LARG

Am poposit la Pitești, In acest 
oraș în care tinerețea oamenilor 
se împletește cu tradițiile secu
lare ale locurilor, in capitala 
unui județ în care energetica, 
petrochimia și autoturismele a- 
duc fiecare ceva semnificativ 
pentru destinele moderne ale 
României socialiste.

Am cunoscut în acest oraș 
cîțiva tineri pentru care căldura 
clipelor petrecute în fața adu
nării generale a comuniștilor, a 
acelor clipe în care s-au simțit 
mai emoționați ca oricînd sub 
privirile cercetătoare ale tova
rășilor lor de muncă, parcă alții 
decît cei de fiecare zi, parcă mai 
solemni și mai gravi, apoi a a- 
celor clipe fericite de „după“, 
după ce verdictul mîinilor ridi
cate, ca un salut, le consfințise 
trecerea acestui examen, nu se 
stinsese încă ; am cunoscut, în- 
tr-un cuvint, cîțiva comuniști, 
tineri, care mi-au vorbit fără 
apăsata accentuare a laudei, dar 
cu o căldură de înțeles, despre 
faptele lor comuniste, despre 
viața și munca lor de fiecare zi. 
I-am cunoscut, într-o vizită fă
cută la Grupul industrial petro
chimic, printre cei peste 1 800 de 
uteciști ai organizației de tine
ret, acolo unde marea majori
tate a noilor membri de partid, 
a celor mai buni deci, sînt din 
rîndul tinerilor...

Andrei Tache, un tinăr In 
vîrstă de 25 de ani, a venit în 
combinat în anul 1968 ; poate 
puțin altfel decît alți tineri, în
trunit, după terminarea liceului, 
lucrase un an în funcția de con
tabil. Atracția unei munci mai 
concrete, mai legate de viață, 
care să-i solicite din plin pa
siunea și inventivitatea. A venit, 
deci, după o experiență petre
cută intr-unui din locurile de 
birou, fără să se gîndească la 
faptul că, un timp, va ciștiga 
mai puțin. „Știam că un mun
citor bun cîștigă mai bine de
cît un contabil“ — mi-a răspuns 
scurt, la o întrebare a mea, poa
te indiscretă. Și timpul petrecut 
în combinat l-a folosit cu pri
cepere și cu pasiune ; azi este 
un muncitor bun.

„Aici, în producție, simți In
tr-adevăr ce e viața, că ai un 
rost anume. Aici întîlnesc me
reu fel de fel de lucruri necu
noscute, simt concret cum merge 
viața înainte, îmi dau seama 
imediat dacă țin sau nu pasul“ 
— spunea, poate puțin patetic, 
dar vizibil îndrăgostit de mese
ria lui.

Pentru acest fel al lui de a 
fi, pătruns firesc din domeniul 
profesional în cele mai intime 
gînduri cotidiene, marcate de o 
exigență șl o disciplină dublate 
totdeauna de o superioară înțe
legere. Andrei Tache a fost ales 
recent în comitetul U.T.C. al 
Grupului industrial petrochimic. 
Ca activist al organizației, a- 
ceeașl grijă pentru înțelegerea 
întregului, ca un tot depinzind 
intim de fiecare componentă — 
deprindere căpătată, poate ta 
lumea aparatelor electrice — 
același spirit organizat și meto
dic, îl face să aprecieze cu luci
ditate sarcinile ce stau în fața 
membrilor comitetului, a orga
nizației de tineret, în viitoarea 
perioadă.

„Toți membrii noului comitet 
U.T.C. sîntem hotărîți să schim
băm starea de lucruri care a fă
cut ca viața organizației U.T.C. 
din Grupul industrial petrochi
mic, a membrilor el, să se des
fășoare adesea izolat, pe com
partimente... Avem sarcina să 
ridicăm această activitate la ni
vel de „Grup“, astfel Incit co

mitetul să-și justifice existența 
printr-o reală legătură cu toți 
tinerii, cu toate problemele lor, 
nu printr-o serie de directive și 
de acțiuni „în campanie“, cum 
s-a mai întîmplat ; pentru ca a- 
propierea între uteciști și orga
nele alese să se facă în favoa
rea unei reale reprezentări a 
dorințelor uteciștilor“...

Asemenea lui, am intîlnit aici 
și alți tineri, recent primiți în 
partid, argumentînd fiecare în 
felul său aceleași calități, ace
leași rezultate. Sudorul Ion 
Stancu are răspunderea unor 
utilaje de milioane de lei, cea 
mai mică fisură la o sudură 
executată de el, în condițiile de 
presiune și a substanțelor utili
zate puțind genera o catastrofă. 
Nu îl frămîntă asemenea gîn
duri. își face liniștit, metodic, 
meseria, sigur pe mișcări, cu 
gesturi firești, cotidiene. N-a 
ezitat însă ca, atunci cînd o a- 
varie amenința o producție de 
milioane, să lucreze o noapte 
întreagă, după ieșirea din 
schimb, cu mască pe figură, în
tr-o atmosferă de gaze și aburi 
încinși, pentru ca producția să 
intre cît mai curînd în normal. 
A lucrat, la fel de firesc, fără 
să gîndească nici un moment că 
gestul său comportă un ridicat 
grad de eroism. „Asta era de 
mult, era la început, trebuie să 
înțelegeți... Trebuia să le dăm 
întii de rost utilajelor... Acum 
nu prea se mai întîmplă“... îmi 
explică, pe același ton liniștit, 
pentru a înțelege că atunci era 
o situație specială și că „el nu 
are nici un merit"...

Tot în combinat l-am cunoscut 
și pe operatorul chimist Aurel 
Cojocaru, secretar al organiza
ției U.T.C. de la „Stația pilot“. 
„Prin însăși meseria și locul 
nostru de muncă, noi ar trebui 
să fim cu toții niște inovatori“
— arăta el. Lucrează într-un loc 
unde noul își caută caratele, pu- 
nînd din plin la încercare in
ventivitatea și priceperea tine
rilor. Poate de aceea, printre 
primele acțiuni pe care dorește 
să le inițieze acum, după ale
geri, tînărul secretar și-a propus 
să realizeze o întîlnire a uteciș
tilor cu reprezentanții Institutu
lui de cercetări chimice, pentru 
ca astfel, într-un fructuos 
schimb de idei cu tinerii din 
„cercetare“, să-și confrunte opi
niile cu privire la mersul expe
riențelor, să-și îmbogățească o- 
rizontul profesional, să știe din 
ce în ce mai multe din tainele 
materiei pe care zi de zi în
cearcă să o stăpînească...

...„Etapa construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te cere în mod imperios ca toți 
comuniștii, în special cei apar- 
ținind generațiilor tinere să-și 
lărgească continuu orizontul cu
noașterii științifice șl de cultură 
generală, să-și îmbogățească 
mintea și spiritul cu tot ce a 
creat mai de preț geniul uman“
— arată proiectul de norme ala 
vieții și muncii comuniștilor. 
Tinerii de la Grupul industrial 
petrochimic Pitești, aflați prin
tre cele mai înaintate avanpos
turi ale noului, însușlndu-șl me
serii șl tehnologii din cele mal 
moderne, căutînd să se autoper- 
fecționeze în întrecerea cu ei 
înșiși, dovedesc prin înaltele lor 
calități morale șl profesionale, 
prin abnegația șl dăruirea cu 
care muncesc și învață, că sînt 
demni de Încrederea ce li s-a a- 
cordat

...„Din totalul celor primiți în 
partid, peste 80 la sută sînt ti
neri — sublinia tovarășul Ioan 
Anghel, secretarul’ comitetului 
P.C.R. al combinatului — iar 
dintre tineri, mai mult de trei 
sferturi au fie școala profesio
nală, fie,liceul... E un fapt sem
nificativ ' pentru gradul de pre
gătire al celor pe care îi primim 
în partid, pentru nivelul lor ca
litativ. Și mai este ceva : la 
confirmări, un vechi obicei al 
meu este să întreb pe fiecare 
tînăr membru de partid ce do
rește să facă mai departe. Fără 
excepție aproape, răspunsurile 
sînt : „Să urmez facultatea, 
sau școala tehnică, sau școala 
de maiștri, pentru a fi mal fo
lositor uzinei“. Tinerii noștri 
doresc să se pregătească, să 
crească, pentru a rămîne aici. 
De aceea, încrederea noastră, 
speranțele, sint legate de ei, de 
viitorul lor. Fără tineret nu 
ne-am putea gîndi nici la rezul
tatele noastre în producție, nici 
la o adevărată viață de orga
nizație. Tinerii sînt sprijinul 
nostru de nădejde“...

MARIAN GRIGORE

Valentin Munteanu, secretarul

comitetului U.T.C.

(Urmare din pag. I) 
la strung. O glumă i mîna
strungarului pe maneta unsă
cu vaselină poate aluneca ușor, 
necontrolat, ceea ce duce la re- 
butarea unor piese sau la ac
cidente.

Pe maistrul celor doi tineri 
îl găsim în birou. „Sînt tineri“, 
îi scuză tovarășul Dumitru A- 
lexiu. Da, e adevărat, sînt ti
neri, dar noi am spune că sînt 
și puțin nesupravegheați.

In același birou stăm de vor
bă și cu tovarășul Ion Gălățea- 
nu, șeful sectorului fabricație. 
„Foarte mulți tineri absentea
ză nemotivat de la program, ne 
spune dumnealui. Să vă dau 
cîteva nume i Ion Angheluță, 
Ghlță Bej an, Lambru Bojen, 
Emil Bulete etc. Noi îl chemăm, 
discutăm cu el, le facem ob
servații verbale, le dăm mus
trări scrise, îl penalizăm, îl 
chemăm în fața comisiei de 
disciplină, dar rezultatele nu

TN ACEST AN 
VOR INTRA 

TN FABRICAȚIE

Noi tipuri 

de pluguri 

pentru 

canale

și irigații
Recent au fost omologate 

două pluguri care urmează 
să intre în acest an în fabri
cație de serie. Este vorba de' 
plugul de săpat canale, pen
tru irigații, desecări, rigole de 
alimentare cu apă a brazde
lor, precum și șanțuri pe 
marginea căilor de acces, cu 
adîncimi de 30—60 cm. în 
agregat cu tractoarele pe șe
nile S-650 și S-800, plugul a- 
re o productivitate de 3,35 
km canal pe schimb. Al doi
lea este plugul reversibil pur
tat pe tractorul pe șenile 
S. M.-445, destinat execută
rii arăturilor pe terenuri în 
pantă ou o înclinație pînă la 
24 grade. Adîncimea arătu
rii este reglabilă, variind în
tre 15—25 cm, iar lățimea 
brazdei de 30 cm. El are o 
productivitate de 1,8 ha pe 
schimb.

Numărul utilajelor și insta
lațiilor pentru agricultură o- 
mologate în actualul cincinal 
depășește cifra de 60.

(Agerpres)

„Un campion trist: al absen
țelor nemotivate“. (Tînărul 

strungar Ion Gh. Ilie) 

sînt cele dorite. Uitați un caz 
recent i Ion Gh. Ilie. Anul tre
cut a lipsit foarte mult, acum 
a absentat din nou trei zile la 
rînd. Am vrut să-i desfacem 
contractul de muncă dar au ve
nit părinții șl ne-au rugat...“

Ușa se deschide șl apare Ion 
Gh. Ilie. Zîmbește, așează pe 

Disdp/ i a în munca
biroul șefului de sector un an
gajament scria prin care pro
mite că nu va mal absenta ne
motivat, nu vrea să se lase fo
tografiat, apoi consimte. De ce 
nu respectă disciplina ? Ridică 
din umeri, zîmbește de parcă 
ar avea nevoie cineva de zîmbe- 
tul lui, ne asigură că nu a fost 
pus niciodată în discuția adu
nării generale a tinerilor. Pe 
secretarul comitetului U.T.C„ 
care este de față, nu-1 cunoaș-

al zilele trecu
te niște treburi
m-au purtat spre 
Pitești. Drumul a- 
cesta l-am făcut de 
multe ori pe ve

chea șosea, pe cînd nu 
se construise încă auto
strada București — Pitești. 
Dar șl acum, după ce a fost 
dată în folosință această mo
dernă arteră de circulație, pre
fer să merg tot pe vechea șo
sea, deși sînt convins de avan
tajele pe care le oferă automo
bilistului autostrada. Ceea ce 
mă face să suport, mai ușor de
nivelările, numeroasele curbe 
cu dificultățile lor și îngusti
mea vechiului drum spre loca
litatea de naștere a primei li
muzine românești sînt plopii, 
bătrînii și falnicii plopi plan
tați de-a lungul vechii șosele. 

Celor care au gîndit și au 
înfăptuit înfrumusețarea aces
tui drum prin plantarea arbo
rilor 11 se cuvine întregul nos
tru respect ca ți celor din alte 
numeroase localități de pe în
tinsul țării, care reușesc să 
îmbine utilul cu frumosul. Dar 
cine n-a încercat aceste senti
mente de plăcere, de liniște, de 
intimitate parcă, atunci cînd 
călătorești pe drumuri străjui
te de arbori, primăvara cînd 
verdele lor crud odihnește, 
vara cînd ne apără de razele 
fierbinți ale soarelui, toamna 
cînd îmbracă haina ruginie, 
sau iarna — șl iarna chiar — 
cînd rămtn pentru că trebuie 
să reziste pînă în primăvara 
următoare.

Știu, există multe controverse 
în legătură cu prezența arbo
rilor pe marginea șoselelor, mal 
ales în condițiile modernizării 
acestora și ale traficului tot 
mai intens, cu privire la speciile 
care sînt mai indicate, la dis
tanțele de plantare, la modul 
cum trebuie să fie dispuși ar
borii. Dar nu despre plantatul 
sau tăiatul arborilor este vorba, 
ci despre altceva, și anume ce 
ar fi dacă în locul speciilor sil
vice s-ar planta pomi fructiferi.

Si iar nu spun o noutate pen
tru că pe marginea unor dru
muri există deja plantații de 
pomi fructiferi, mai ales cireși, 
duzi, ba chiar și meri sau peri, 
dar astfel de cazuri se întîl
nesc, din păcate, destul de rar. 
Așadar, sînt de la început sus
ținătorul ideii ca în zonele cu 
condiții favorabile pentru po
micultură, pe marginea unor

„în timpul programului face 
glume cu vecinul său. Și încă 
ce glume : își ung manetele de 
la strung cu vaselină“. (Gre- 

cea Adrian, strungar)

te. (De altfel, spre mirarea 
noastră, nu l-a recunoscut nici 

un tînăr în tot timpul anchetei 
noastre).

Ora 14 șl 10 minute. Aproape 
jumătate din mașinile din sec
torul de fabricație au fost o- 
prite. Unii tineri își șterg 
strungurile, alții au și plecat 

la vestiare. Pînă la schimbarea 
turei, la ora 14 și jumătate, 
mai sînt 20 de minute. Deci 20 
de minute în care mașinile ar 
fi trebuit să funcționeze, în 
care s-ar fi putut confecționa 
multe repere. „Trebuie să cu
rățăm strungurile“, mi se răs
punde. De acord, dar un strung 
poate fi șters în două minute. 
ȘI cu cei care au șl plecat la 
vestiare la ora 14 și un sfert 
cum rămîne, dragi tovarăși 
maiștri ? 

drumuri, In loc de specii silvi
ce să se planteze pomi roditori. 
Mărturisesc, așadar, că prin a- 
ceste cîteva rînduri aș vrea să 
mă alătur cu cîteva argumente 
în plus, dacă mai este necesar, 
celor care hotărăsc sau înfăp
tuiesc nobila acțiune de înfru
musețare a drumurilor țării 
noastre.

Desigur că nu este vorba de a 
planta numai pomi fructiferi 
de-a lungul tuturor drumurilor 
și nici în zonele în care anu
mite specii nu găsesc condiții 
favorabile de climă sau sol. Mă 
gândesc numai la acele zone 
unde există condițiile de favo- 
rabilitate pe care le reclamă 
diferitele specii pomicole și a- 
colo unde pomii plantați pot fi 

„Mărul 

de lingă 

drum66
îngrijiți șl supravegheațl, mal 
ales in primii ani, cînd preten
țiile pomilor sînt mal mari, iar 
riscurile distrugerii sînt mal 
greu de evitat.

Unul dintre argumentele In
vocate de partizanii plantării 
de-a lungul drumurilor a spe
ciilor silvice, este faptul că 
pomii fructiferi cer o îngrijire 
deosebită care, practic, nu poa
te fi asigurată decît în condi
țiile unor livezi compacte. De 
asemenea, se susține că în pri
mii ani după plantare, pomii 
fructiferi de pe marginea dru
murilor sînt mal expuși diferi
telor atacuri ale dăunătorilor, 
sau distrugerii lor de către ani
male și, de ce să nu spunem, 
de către unii indivizi cu apu
cături reprobabile sau de că
tre copiii scăpațl de sub su
praveghere. Sigur că astfel de 
argumente au un oarecare su

„După jumătate de oră de la 
intrarea în schimb, el încă nu 
a pus strungul în funcțiune“. 
(Podațcă Gheorghe, strungar)

Ora 14 și 30 de minute. In
trăm din nou în sectorul de 
fabricație. în majoritatea lor 
tinerii din schimbul doi sînt în 
fața mașinilor, și-au scos din 
dulapuri sculele și dispozitivele, 
au început să lucreze. Nu e 
însă și cazul tînărului strungar 
Gh. Podașcă, care nici la ora

15 nu a pus în funcțiune strun
gul. A venit puțin mai tîrziu, 
apoi a început să umble în ju
rul strungului să-și caute cele 
necesare, nu avea nici un cu
țit ascuțit și de aceea își pier
de timpul la polizor etc., etc. 
Fără șalopetă, fără poftă de 
lucru, dar cu chef de vorbă. La 
fel șl Alecu Pavel. care In 
sfîrșit la ora 15 șl 5 minute, a- 
pasă pe maneta de punere în 
funcțiune a strungului. Și așa, 

port. Dar acestor pericole le 
sînt supuse multe alte bunuri 
care ne Înconjoară și totuși nu 
se ajunge la concluzia, fatală, 
că trebuie să fie eliminate din 
mediul în care trăim, ci se 
caută soluții pentru a preîn- 
tlmpina ceea ce nu am dori să 
se întîmple.

In condițiile bazei tehnico- 
materiale de care dispune agri
cultura, In principal mijloacele 
mecanice pentru executarea lu
crărilor, substanțele de comba
tere a dăunătorilor și tehnolo
giile bine stabilite, plantarea 
pomilor fructiferi pe marginea 
drumurilor rămîne numai o 
problemă de ordin organizato
ric, asupra căreia voi reveni cu 
unele sugestii.

Cît privește atitudinea omu
lui — matur sau nevîrstnic sîn
tem In 1972 șl societatea, în an
samblul ei, dar mai ales prin 
instituțiile sale de educație și, 
la nevoie, prin cele care obligă 
la respectarea legalității, este 
In măsură să impună respectul 
față de pomii fructiferi care 
trebuie să împodobească unele 
dintre drumurile țării noastre. 
Dar ca să mergem și mai de
parte, In legătură cu modul cum 
poate fi organizată plantarea 
pomilor fructiferi și întreține
rea lor, atît in perioada pre
mergătoare fructificării, cît și 
după intrarea lor pe rod, există 
mal multe posibilități. In ordi
nea importanței economice, 
principala soluție constă fără 
îndoială în preluarea de către 
unitățile agricole a sarcinii de 
plantare, acolo unde este posi

bil, a pomilor fructiferi. O ast-

„Nu eu am început primul, ci 
Grecea Adrian" (Goga Emil, 

vecinul lui Grecea)

unele mașini care au fost opri
te la ora 14 și 10 minute, au 
fost repuse în funcțiune la. ora 
15 șl cinci minute. Aproape un 
ceas irosit, o oră de lucru deo
sebit de prețioasă.

La ancheta noastră a fost de 
față și tovarășul Valentin Mun
teanu, secretarul comitetului 
U.T.C. al uzinei. Cu un ceas 
înainte a încercat zadarnic să 
ne numească o acțiune a orga
nizației U.T.C., a comitetului 
U.T.C., avînd drept scop folosi
rea integrală a timpului de lu
cru și a capacităților de pro
ducție. Cele constatate pe teren 
împreună cu dumnealui au con
firmat inexistența (inexplicabi
lă) a unor asemenea acțiuni. 
Totodată, fiecare nsnect sesi
zat, fiecare stare de tapt sa 
constituie In puncte de plecare 
pentru viitoare acțiuni ale or
ganizației U.T.C. Să sperăm că 
asemenea acțiuni nu se vor lă
sa din nou prea mult așteptate.

Foto: VASILE CAMBURGAN 
membru al subredacției 

„Scînteii tineretului“. 

fel de rezolvare am întîlnit-o 
în unele județe, cum este Con
stanța unde, la Inițiativa orga
nelor locale și a unităților agri
cole care au terenuri în veci
nătatea șoselelor, s-au plantat 
pe marginea lor benzi de pomi 
fructiferi care constituie far
mecul acestor zone. Nu mă gîn- 
desc la generalizarea acestei 
soluții, mai ales că terenurile 
arabile trebuie să fie folosite 
ca atare, iar plantarea lor cu 
vii sau cu pomi se poate face 
numai în condiții bine justifi
cate, dar astfel de posibilități 
există cu siguranță și în alte 
județe decît Constanța.

De asemenea, In afara unită
ților cu profil de producție a- 
gricolă, există diferite institu
ții din domeniul agriculturii i 
stațiuni experimentale, stațiuni 
de mecanizarea agriculturii, 
școli agricole de diferite gra
de, care ar putea or
ganiza și efectua plan
tarea pomilor fructiferi de-a 
lungul unor drumuri din apro
pierea lor Se Înțelege că a- 
ceastă acțiune trebuie să se rea
lizeze pe cît posibil, în mal 
mare măsură prin participarea 
voluntară la munca de planta
re și întreținere a pomilor a 
salariaților acestor instituții, ră- 
mînînd de rezolvat numai pro
blema procurării materialului 
săditor, a mijloacelor mecanice 
și a unor materiale necesare a- 
cestor lucrări.

Dar o altă cale, pe care In
tenționat. am lăsat-o la urmă, 
este participarea școlilor de 
toate gradele la această nobilă 
acțiune patriotică. Dacă ne gîn- 
dim că în fiecare sat există 
cîte o școală, iar în comune 
sînt mai multe școli de diferite 
grade, șl că fiecare dintre ele 
ar putea prelua sarcina împo
dobirii cu pomi fructiferi a u- 
nei porțiuni de drum, avem 1- 
maginea unor realizări posibi
le fără să mal fie necesare cal
cule speciale. De altfel plan
tarea șl îngrijirea pomilor este 
o îndeletnicire de mult trecută 
în agenda de lucru a organiza
țiilor U.T.C iar realizările ob
ținute sînt demne de toată sti
ma.

Referindu-mă la participarea 
școlilor la plantarea pomilor 
nu m-am gîndit în primul rînd 
la aspectul economic, ci la rolul 
educativ pe care-1 au aseme
nea acțiuni. Astfel, o dată cu 
educația pe care trebuie să o 
primească cel mal tineri cetă
țeni ai patriei noastre pentru 
muncă în general, el vor că
păta șl sentimentul respectului 
față de bunul comun.

Mal rămîne o întrebare pe 
care șl-o poate pune flecare 
dintre noi șl anume ce se va 
întîmplă în perioada de coace
re a fructelor șl care va fi a- 
titudlnea trecătorului, ținînd 
seama de tentația normală, mai 
ales la copii, de a gusta din 
fructe. Nu mi-am propus să fac 
un calcul în legătură cu pro
ducția de fructe care s-ar pu
tea obține de Ia pomii plantați 
de-a lungul miilor de kilometri 
de drumuri, deși este posibil, 
dar nu este exclus ca în anu
mite situații recolta să fie a- 
dunată In parte și valorificată. 
Consider însă că, pentru înce
put, nu trebuie să se facă o 
problemă din faptul că unii 
dintre trecători, mai ales cel 
nevîrstnici, vor fi tentați să 
guste din fructe, atîta timp cît 
nu provoacă stricăciuni pomi
lor. Cu timpul, cînd existența 
pomilor fructiferi pe marginea 
unor drumuri va deveni un 
fapt obișnuit, însăși tentația de 
a culege mai mult decît pentru 
degustare, va dispare.

In ultima vreme întîlnlm tot 
mai des, pe marginea drumuri
lor, fîntîni sau izvoare bine a- 
menajate și întreținute. Dru
mețul însetat bea apă rece șl 
se bucură de grija caldă a ce
lor care s-au gîndit la el. De 
ce acestor frumoase manifestări 
de spirit gospodăresc nu li s-ar 
adăuga șl altele care să de
monstreze, - o dată mal mult, 
hotărlrea noastră de a contri
bui la înfăptuirea unor acțiuni 
cu rezonanță socială, educati
vă, estetică șl economică.

G.P. DOMNEȘTI

ÎNTREBARE :

— Lecția trecută a fost foarte interesantă, ea a provocat vii 
discuții. Numeroși tineri vor să le prezentați jocul de dublu 
mixt. Care sînt caracteristicile probei mixte ? în ce măsură 
„automatizarea improvizației“ acționează și asupra acestei 
probe ?

INIMI CARE BAT IA III...
îmi pare bine că lecția de data trecută, „Automatizarea in

spirației“, a stîrnit discuții, în urma cărora mi se cere să 
revin asupra dublului masculin și să prelungesc convorbirea 
pe tema probei de dublu mixt.

Am impresia că în lecția trecută am omis esențialul. Vreau 
să spun că lucrul cel mai important în această probă de dublu 
bărbați (sau chiar de dublu mixt) este acela că depui eforturi 
în primul rînd în favoarea partenerului. Această „uitare de 
sine“, dacă mă pot exprima astfel, asigură întreaga frumusețe 
a probei de dublu, o frumusețe care se apropie de marile 
legi ale sportului.

Vreau să spun, de asemenea, că marile cupluri de dublu au 
fost formate doar de jucători LEGAȚI SUFLETEȘTE. Această 
stare de spirit a fost întotdeauna mai puternică decît toate 
afinitățile tehnice și tactice. Dacă la un joc de fotbal se pot 
întîmplă cazuri cînd doi jucători, deși nelegați sufletește, reu
șesc să combine în folosul echipei, colaborarea pe micul pa
trulater al terenului de tenis este imposibilă în afara unei 
legături sufletești durabile. Aș merge cu exemplul chiar mai 
departe, referindu-mă tot la un cuplu. In calitatea mea de 
fost jucător de hochei pe gheață, aș spune că o pereche de 
fundași poate juca împreună chiar dacă este formată din doi 
jucători fără afinități sufletești speciale i am fost deseori în 
situația asta. La dublul în tenis. Insă, inimile trebuie să bată 
la fel.

Un mare dublu se formează și se sudează prin curgerea tim
pului, prin antrenamente „fără ceas de control“, prin con-

cursurl fără limită șl în primul rînd prin succesul care îl au
reolează pe amîndoi.

Un mare dublu poate înceta să mai reprezinte o valoare 
tehnică deosebită tot prin curgerea timpului — timpul nu iartă l 
— prin micșorarea numărului de antrenamente, prin concur
suri mai puține și în primul rînd prin insuccesele oare încep 
să roadă, precum cariile.

Pentru mine, dublul cu Ilie Năstase a fost una din marile 
bucurii sportive ale vieții mele. Noi am fost, atunci cînd am 
fost, o pereche iubită pe toate terenurile din lume. Dar, timpul 
nu iartă...

Cîteva cuvinte despre proba de dublu mixt.
în esență, proba nu se deosebește prea mult de cea de dublu 

bărbați. Am fost întotdeauna fascinat de jocul perechii Mar
garet Court — Marty Riessen, de jocul perechii Davidson — 
Billie Jean King și mai ales de jocul perechii Năstase — Ro
semarie-Casals. Vă mărturisesc, fără falsă modestie, că mi-a 
plăcut mult și jocul perechii Ann Haydon-Jones — Țiriac, cu 
ani în urmă. Proba de dublu mixt place întotdeauna, și mai 
ales la Wimbledon sau Forest Hills.

Se spune, în general, că, într-o partidă de dublu mixt, băr
batul este dator să acopere cea mai mare parte din teren și 
să puncteze, adică să încheie faza. Se mai spune că femeia 
este obligată să-și agaseze adversara, „ca între femei“, și să 
realizeze sensibilizarea acestui punct advers. In ceea ce mă 
privește, n-aș vrea să dau legi în materie. Problemele stra
tegice depind deseori de intuiție. Eu cred că există totuși o 
lege generală. In materie de dublu mixt, nu e bine să te 
fixezi înspre exploatarea punctelor slabe ale perechii adverse. 
E mulț mai. avantajos să-ți pui în valoare calitățile fundamen
tale, fără să neglijezi calitățile partenerei. în materie de dublu 
mixt, jucătorul trebuie să exceleze în primul rînd prin calită
țile sale de bărbat, în sensul moral al cuvîntului. Dacă știi că 
partenera ta servește bine, ești dator să încerci totul pentru a 
intercepta returul advers, pentru a termina cît mai repede 
punctul, evitînd astfel prelungirea unei mingi în defavoarea 
partenerei, care s-a supus (și așa) unui mare efort, prin exe
cutarea unui servici puternic. De asemenea în calitatea ta 
de bărbat, ești dator să exploatezi orice minge bine jucată de 
parteneră. Dacă o asemenea minge nu este executată“ la pri
ma replică, atunci povara punctului eventual pierdut îți apar
ține.

în general, este bine să rețineți că un joc orientat numai 
spre partenera adversă nu este cel mai indicat, și asta nu 
numai din rațiuni de eleganță. Dacă vreți, este nerecomandabil 
să reglezi, ca un antrenor, tirul adversarei. Dar, în situațiile cînd 
ambii adversari sînt în poziții teoretic egale, atunci „cavalerul“

din tine trebuie să facă loc șefului de echipă. In asemenea si
tuații trebuie să joci spre femeie, pentru că, la urma urmei, 
este femeie...

Probele de dublu mixt, care se desfășoară în general In 
ultima parte a unui concurs, atrag în bună măsură tocmai prin 
acest. etern joc bărbat-femeie. Țin să vă spun, însă, că Ir. 
primii ani ai Wimbledon-uiui meu am fost atît de impresionat 
de jocul bărbătesc al unor femei, Incit mi-am spus că e bine 
să nu joc în categoria fetelor.

Spuneam mai sus că suma valorii unui dublu nu depinde în
totdeauna de suma aritmetică a valorii coechipierilor. Din a- 
cest punct de vedere, aș da un exemplu. După părerea mea, 
cel mai bun cuplu din lume pe care l-am văzut jucînd pe un 
teren de zgură a fost cel format de coechipierii francezi Fran
çoise Durr și Barclay.

Pe terenurile de iarbă, elementul hotărîtor în soarta unul 
meci de dublu mixt revine, paradoxal, dacă vreți, fetei. Dacă 
fata reușește să țină piept vitezei neobișnuite a mingii, rolul 
bărbaților scade.

Nu trebuie să uităm că proba de dublu mixt a adus tenisului 
românesc două succese cu totul deosebite. Este vorba despre 
cele două victorii ale perechii Năstase — Casais, în finalele de 
la Wimbledon. Pentru mulți, constituirea perechii Năstase — 
Casais, nu era sortită succesului. Se spunea că Năstase, jucă
tor prin excelență de simplu, nu va reuși să suporte even
tualele greșeli ale partenerei și va reacționa ca atare, com- 
promițînd omogenitatea cuplului. Pînă la urmă, ideea s-a do
vedit neinspirată. Năstase a jucat întotdeauna cu multă stră
lucire în partidele sale de dublu mixt, așa cum a făcut-o de 
altfel și cu mine, în anii în care simplul nu-1 sustrăgea 
aproape sută la sută. Năstase a fo'st întotdeauna un jucător care 
a reușit să acopere o mare parte a terenului, în partidele 
susținute alături de Rosemarie-Casals. Este adevărat că, une
ori, micuța americancă a comis greșeli grave, că Năstase s-a 
încruntat, dar partenera lui, foarte tenace, și convinsă de 
faptul că a juca alături de Năstase este, oricum, o plăcere, a 
înțeles să fie o „logodnică“ ascultătoare, din familia supuselor 
fete ale antichității. Așa se explică această îmbinare de cali
tăți care a dus la un dublu succes. Și poate că zîmbetul reținut 
al acestei mari partenere care se numește Rosemarie- Casais, 
după finala Smith — Năstase de la Wimbledon. a contribuit 
la declanșarea energiei lui Ilie, pentru obținerea, in extremis, 
a unui succes care ii scăpase cu numai o oră în urmă.

...Am scris toate acestea pentru băieții și fetele din... grupa 
mea de studiu. Sper că băieții vor ști să rămînă cavaleri, 
iar fetele vor învăța ceva din tactul admirabil al micuței 
Casais....

t
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN

Dineu in onoarea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Doresc mai întîi să urez bun 
sosit și să salut pe distinșii noș
tri oaspeți, pe care avem onoa
rea să-i avem în mijlocul nos
tru și ale căror vizite au pur
tat întotdeauna pecetea unui 
spirit nu numai de prietenie, ci 
și al unei înțelegeri bilaterale 
și internaționale, a spus în 
toastul său Șahinșahul MO
HAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR.

Cum se face, oare, că două 
țări care nu sînt vecine, care 
au regimuri sociale diferite pot 
să se înțeleagă așa de bine ?

Cred că principalul motiv este 
că fiecare dintre noi promo
vează o politică de pace, de in
dependență națională și de coo
perare internațională.

In această după-amia«tă, «m 
avut din nou prilejul de a mă 
întreține îndelung cu dumnea
voastră, domnule președinte, și, 
o dată mai mult, am convinge
rea că înțelegerea noastră re
ciprocă asupra problemelor in
ternaționale nu va putea decît 
să ducă la întărirea pe mai de
parts a prieteniei dintre popoa
rele noastre.

Încheierea vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu in Pakistan

COMUNICAT COMUN 
cu privire ia vizita oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

Romania, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Islamică Pakistan

(Urmare din pag. I) 

primiți pretutindeni cu caldă 
ospitalitate și cu manifestări de 
prietenie și ale stimei reciproce 
dintre poporul român și poporul 
pakistanez.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a exprimat admirația 
sa pentru succesele obținute de 
poporul pakistanez, în scurta 
perioadă de la obținerea inde
pendenței sale, în domeniile e- 
conomic, social, cultural și a 
urat poporului pakistanez 
succese și mai mari în activita
tea sa viitoare de construire a 
unei patrii prospere.

Președintele Republicii Isla
mice Pakistan a declarat că po
porul pakistanez urmărește cu o 
mare admirație importantele 
realizări ale poporului român în 
dezvoltarea economici sale na
ționale și a exprimat convin
gerea guvernului său că poporul 
roman va continua să prospere 
in viitor.

Intre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Islami
ce Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
au avut loc convorbiri oficiale 
cu privire la evoluția relațiilor 
bilaterale și la unele probleme 
internaționale importante.

La convorbiri au participat : 
din partea română — George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat Ia Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Gheorghe Oprea, consilier ai 
președintelui Consiliului de Stat, 
Mihai Magheru, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
Republica Islamică Pakistan, 
Lucian Petrescu, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, lo- 
sif Pop, director în Ministerul 
Construcțiilor de Mașini Grele.

Din partea pakistaneză — J. A. 
Rahim, ministru pentru proble
mele prezidențiale, ministrul co
merțului și producției, Mubashir 
Hasan, ministrul finanțelor, 
planificării și dezvoltării, Aziz 
Ahmed, secretar general ia Mi
nisterul Afacerilor Externe, Rafi

Această prietenie a dat deja 
roade și, așa cum am vorbit, 
relațiile dintre noi pot fi și mai 
strînse, și de mai lungă durată.

Șahinșahul a toastat în sănă
tatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru fericirea și 
prosperitatea nobilului popor 
român, pentru dezvoltarea con
tinuă a prieteniei din ce în ce 
mai strînse dintre țările noas
tre.

In toastul său, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, după ce 
a exprimat bucuria de a se reîn- 
tîlni cu Majestățile lor Impe
riale, de a vizita din nou Ira
nul, a apreciat ca deosebit de 
interesante convorbirile purtate 
cu Șahinșahul, în cursul după- 
amiezii.

Menționînd că între țările 
noastre sînt relații bune de 
prietenie și totdeauna au exis
tat relații bune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Fap
tul că orinduirile noastre 
sociale sînt deosebite nu poate 
să Împiedice ca două popoare, 
animate de dorința de a se dez
volta corespunzător dorințelor

Raza, consilier special al pre
ședintelui, Qamarul Islam, vice
președinte al Comisiei Planifi
cării, Mumtaz A. Alvie, secretar 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne, M. A. Jafri, director gene
ral în Ministerul Afacerilor Ex
terne, S. A. D. Bukhari, amba
sadorul Republicii Islamice Pa
kistan în Republica Socialistă 
România.

Convorbirile s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere mutuală, caracte
ristică relațiilor de strînsă prie
tenie dintre cele două țări.

In dorința de a da expresie 
aspirațiilor de pace și înțelege
re ale poporului român și po
porului pakistanez și de a dez
volta, în continuare, raporturi
le dintre cele două state, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Islamice Paki
stan, Zulfikar Aii Bhutto, au 
semnat o Declarație solemnă 
comună cu privire Ia relațiile 
bilaterale și la relațiile cu toa
te celelalte state.

Ei au exprimat convingerea 
că, pentru realizarea unei păci 
trainice, este esențial ca toate 
statele să respecte principiile 
proclamate in această declara
ție, principiile suveranității și 
egalității în drepturi a tutu
ror statelor, respectării inde
pendenței lor naționale și a in
tegrității lor teritoriale, nea
mestecului în treburile lor in
terne, renunțării la amenin
țarea cu forța sau folosirea for
ței, la exercitarea de con- 
strîngeri sau presiuni, reglemen
tării diferendelor internaționale 
prin mijlbace pașnice, pe baza 
dreptului internațional și a jus
tiției, conform Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite.

Analizînd relațiile româno- 
pakistaneze, cele două părți au 
constatat cu satisfacție că ele 
au înregistrat o dezvoltare ra
pidă. Părțile au căzut de acord 
că există condiții favorabile 
pentru dezvoltarea în continua
re a acestor relații, corespun
zător intereselor popoarelor ro
mân și pakistanez, ale păcii și 
înțelegerii internaționale. 

lor, de a fl libere și Indepen
dente, să trăiască în bună prie
tenie cu toate celelalte state. 
Două popoare care doreso să co
laboreze între ele, așa cum sînt 
popoarele noastre, nu pot să nu 
dezvolte relații bune de amici
ție. Sigur, va trebui să adaug la 
aceasta rolul important pe care 
Majestatea Sa l-a jucat în dez
voltarea acestor relații de prie
tenie.

In cursul convorbirilor de as
tăzi, am putut din nou să con
statăm că în cele mai importan
te probleme internaționale avem 
același fel de judecată, că sîn- 
tem animați deopotrivă de do
rința de a contribui Ia afir
marea, în relațiile dintre state, 
a principiilor egalității, respec
tului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc, sîntem animați de do
rința de a ne aduce contribuția 
noastră — modestă, desigur — 
la o politică de pace și coope
rare internațională. Aceasta face 
să existe o perspectivă bună de 
colaborare și în viitor între ță
rile noastre.

Trebuie să remarc cu satis

Ei au exprimat, de asemenea, 
dorința de a folosi deplin posi
bilitățile oferite de economiile 
în dezvoltare ale României și 
Pakistanului în vederea inten
sificării, pe baza avantajului 
reciproc, a schimburilor co
merciale, cooperării economice 
și tehnico-științifice, a relațiilor 
culturale, precum și activități
lor în alte domenii.

In scopul asigurării unei dez
voltări de lungă durată a rela
țiilor economice între cele două 
țări, părțile au hotărît să în
cheie un acord de cooperare e- 
conomică și tehnico-științifică, 
pe termen lung, și să înființeze 
o Comisie mixtă guvernamen
tală de cooperare.

Cu ocazia vizitei au fost sem
nate :

1. Protocolul cu privire la 
dezvoltarea relațiilor economi
ce dintre România și Pakistan, 
cuprinzînd principiile convenite 
și modalitățile de cooperare.

2. Acordul intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Islamice 
Pakistan privind transporturile 
aeriene.

3. Acordul între Comitetul de 
stat al Radioteleviziunii române 
și Societatea pakistaneză de te
leviziune.

4. Acordul între Comitetul de 
stat al Radioteleviziunii româ
ne si Radiodifuziunea din Re
publica Islamică Pakistan.

Convinse de importanța și ro
lul pe care știința și tehnologia 
modernă îl au în procesul dez
voltării, cele două părți au con
venit să exploreze posibilitățile 
de cooperare in domeniul folo
sirii pașnice a energiei nucleare, 
în acest scop, ele au convenit ca 
organele lor de specialitate să e- 
laboreze, cît mai curînd, cadrul 
juridic care să reglementeze și 
să permită lărgirea relațiilor în 
acest domeniu.

Cele două părți au convenit să 
intensifice contactele la toate 
nivelurile, să facă schimb de de
legații și experți în diverse do
menii, pentru concretizarea po
sibilităților de cooperare.

Cele două părți au făcut un 
schimb de vederi asupra prin
cipalelor probleme internaționale 

facție că, în cursul convorbirilor 
de astăzi, am putut constata 
progresul realizat în relațiile 
dintre cele două țări ale noas
tre și posibilitatea așezării lor 
pe o bază de lungă durată, ceea 
ce va da, fără îndoială, un nou 
impuls dezvoltării relațiilor 
noastre. Cu convingerea că vizi
tele reciproce și convorbirile cu 
Majestatea Voastră au fost Și 
vor fi întotdeauna în folosul 
popoarelor noastre, cit și al cau
zei păcii în general, aș vrea să

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Monumentul muzeu Sahyad Aryamehr
Vineri, după-amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu a vizitat Mo
numentul muzeu Sahyad Arya- 
mehr, ridicat cu ocazia celei 
de-a 2 500-a aniversări a înte
meierii statului iranian, în semn 
de cinstire a civilizației și cul
turii milenare a țării. Inaugurat 

actuale. Ele au constatat cu sa
tisfacție că punctele lor de ve
dere coincid, sau sînt foarte a- 
propiate asupra tuturor proble
melor discutate.

Cei doi președinți au constatat 
că au fost obținute progrese în 
îndeplinirea acordurilor de la 
Simla. Ei și-au exprimat speran
ța că vor fi întreprinși, în con
tinuare, noi pași în direcția nor
malizării situației în subconti- 
nentul sud-asiatic, exprimînd, în 
legătură cu aceasta, convingerea 
lor că înfăptuirea unei păci du
rabile impune respectarea stric
tă a principiilor de drept și jus
tiție internațională, a drepturi
lor și îndatoririlor cuprinse co
respunzător în tratate, convenții, 
rezoluții ale organizațiilor inter
naționale șl alte instrumente in
ternaționale.

Cei doi președinți au subliniat 
rolul crescînd al țărilor mici și 
mijlocii în viața internațională 
și necesitatea ca toate statele să 
participe la soluționarea princi
palelor probleme ale lumii con
temporane.

Cele două părți au subliniat 
importanța pe care ar avea-o, 
pentru asigurarea și consolida
rea securității mondiale, adop
tarea unor măsuri reale și efec
tive pentru încetarea cursei 
înarmărilor, înfăptuirea dezar
mării și, în primul rînd, a de
zarmării nucleare. Ele au afir
mat, de asemenea, poziția lor în 
sensul desființării tuturor baze
lor militare străine, retragerii 
trupelor de pe teritoriile altor 
state.

Cele două părți au subliniat 
faptul că Republica Socialistă 
România și Republica Islamică 
Pakistan acordă o mare impor
tanță creșterii rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, astfel ca 
aceasta să poată contribui mai 
eficient la rezolvarea probleme
lor internaționale, la crearea u- 
nor condiții mai bune pentru 
promovarea cooperării, păcii și 
securității în lume.

Părțile au exprimat îngrijora
rea față de menținerea, în dife
rite părți ale lumii, a unor fo
care de tensiune și conflicte ar
mate, care constituie o amenin
țare la adresa păcii mondiale. 
In legătură cu aceasta, ele au 
reafirmat deplina solidaritate și 
sprijinul popoarelor lor față de 
lupta eroică dusă de popoarele 
vietnamez, cambodgian și laoți
an pentru libertate și indepen
dență națională. Ele și-au ex
primat speranța că actualele ne
gocieri vor duce la o grabnică 
soluționare care va pune capăt 
războiului din Vietnam.

Cele două părți, trecînd în re-

Întîlnire
Nicolae M. Nicolae, ministrul 

secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior al Români
ei, și Gheorghe Oprea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, împreună cu experți, au a- 
vut la Karachi o întîlnire de lu
cru cu conducerea Corporației 

exprim speranța de a vedea pe 
Majestatea Sa și pe împărăteasa 
Farah în România, de a putea 
să continuăm convorbirile, de a 
dezvolta in continuare relațiile 
de colaborare și prietenie între 
popoarele noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a toastat în sănătatea Șahinșa- 
hului și a împărătesei, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de colaborare dintre popoarele 
noastre, pentru pace și colabo
rare internațională.

în octombrie 1971, în prezența 
Șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și a Împără
tesei Farah, muzeul înfățișează 
evoluția istorică a Iranului din 
anii întemeierii pînă astăzi.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a semnat în 
cartea de onoare a muzeului.

vistă situația actuală din Orien
tul Apropiat, au subliniat că se 
pronunță pentru o rezolvare po
litică a conflictului, pe baza Re
zoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

Exprimînd solidaritatea lor cu 
lupta popoarelor pentru liberta
te și independență națională, 
părțile au reafirmat sprijinul lor 
deplin pentru realizarea aspira
țiilor legitime de dezvoltare e- 
conomică și politică de sine stă
tătoare a acestor popoare. Ele au 
reafirmat, de asemenea, necesi
tatea lichidării rămășițelor colo
nialismului, respectării dreptu
rilor fundamentale ale omului și 
au exprimat devotamentul lor 
față de dreptul popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta și față 
de îndeplinirea rezoluției O.N.U. 
în această privință.

Luînd în considerație situația 
economică din lume, cele două 
părți au exprimat convingerea 
că este esențială înlăturarea ob
stacolelor care frînează progre
sul economic al țărilor în curs 
de dezvoltare. în acest scop, ele 
au fost de părere că toate statele 
trebuie să se bucure nestingherit 
de succesele științei și tehnolo
giei moderne și că trebuie create 
condiții favorabile pentru dez
voltarea comerțului și colaboră
rii economice internaționale, fără 
discriminări, pe baze reciproc 
avantajoase.

A avut loc un schimb de ve
deri în legătură cu situația ac
tuală din Europa și convocarea 
conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare. 
Părțile au exprimat speranța că 
eforturile colective vor duce la 
eliminarea forței, vor deschide 
noi căi de cooperare și vor sta
bili principiile fundamentale ale 
relațiilor dintre statele euro
pene.

Cele două părți au subliniat 
importanța contactelor ca mij
loc de promovare a înțelegerii 
reciproce și au fost de acord că 
vizita în Pakistan a președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România a a- 
dus o contribuție valoroasă la 
întărirea relațiilor de prietenie 
și cooperare între țările și po
poarele lor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au in
vitat pe președintele Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto, împreună cu soția, să 
facă o vizită oficială in Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Vizita va avea loc la o 
dată care va fi convenită de am
bele părți.

de lucru
de dezvoltare industrială din Pa
kistan. Au fost discutate posibi
litățile de dezvoltare a cooperă
rii în domeniile minier, metalur
gic, construcției de mașini, in
dustriei chimice și petrochimice, 
a energiei, industriei ușoare și 
materialelor de construcție,

ÎN ÎNTRECEREA PENTRU 
CINCINALULUI ÎNAINTE

Oamenii muncii din uni
tăți, centrale industriale și 
județe au anunțat îndepli
nirea sarcinilor ce le-au re
venit din planul maximal de 
producție în prima decadă a 
lunii ianuarie. Succesele re
marcabile obținute dovedesc 
hotărîrea cu care muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din 
industria țării au trecut încă 
din primele zile ale noului 
an la îndeplinirea ritmică a 
planului, pentru realizarea 
cincinalului înainte de ter
men.

• în întrecerea desfășurată 
pentru realizarea cincinalului în 
patru ani și jumătate, colective
le întreprinderilor industriale 
ale Capitalei au obținut în pri
ma decadă a lunii ianuarie, pes
te prevederile planului, printre 
alte produse, circa 100 tone la
minate finite din oțel, peste 20 
tone de utilaje tehnologice pen
tru industria chimică, 1 470 re
ceptoare radio, 2 630 televizoa
re, circa 600 anvelope, confecții 
în valoare de peste 1 130 000 lei.

o La rîndul lor, colectivele u- 
nităților economice ale județu
lui Bihor au realizat, peste pre
vederile de plan i 360 000 kWh. 
energie electrică, confecții tex
tile în valoare de peste 22 000 
lei, 53 000 cărămizi șl blocuri ce
ramice etc. Aceste sporuri au 
fost obținute în condițiile unei 
creșteri a producției industriale 
cu 19,7 la șută față de aceeași 
perioadă a anului trecut șl cu 
cheltuieli materiale la 1 000 lei 
producție marfă mal reduse cu 
37 lei.

• Industria județului Sibiu a 
realizat, peste prevederile planu
lui la zi, mașini și utilaje însu- 
mind circa 100 tone, 500 tone 
negru de fum, 400 tone acid sul
furic, 10 000 mp. geam tras șl 
alte produse.

• Potrivit primului bilanț în

Zâ

in scoală, controlul obstesc
ir >

și-a făcut prea timid debutul
Da mal multe luni, au fost 

elaborate norme care precizează 
organizarea controlului obștesc 
și în școală. Deci, trebuiau for
mate echipe, alese de către ute- 
ciști din rîndul celor mai buni 
colegi ai lor, care să fie inves
tiți cu dreptul de control in spa
țiile de școlarizare, cămine, in
ternate, cluburi, baze sportive, 
instituții medicale pentru elevi. 
Organizația U.T.C. și dascălii 
au fost de acord că acționînd 
prin intermediul uteciștilor, so- 
licitîndu-i pe ei să vegheze cum 
sînt utilizate și păstrate bunu
rile pe care statul le pune la 
dispoziția școlii, deci a elevilor, 
se poate ajunge la creșterea sim
țului gospodăresc.

Toate bune, deci, principial, și 
promițătoare de fapte. După 
fapte am și pornit, pentru a afla 
ce s-a făcut pînă acum, cum se 
constituie echipele. în județul 
Vîlcea, cîteva date prezintă un 
bun început.

„Știți, într-o zi coșurile de pii- 
ne le-am găsit sub o țeavă spar
tă din care curgea apă murdară, 
și am intervenit...“ „în internat 
nu funcționau difuzoarele și am 
luat măsuri...“ „Aveam cîțiva 
colegi tare neglijenți, și le-am 
atras atenția — pentru început...“ 
Așa s-a întîmplat : la Grupul 
școlar forestier a venit echipa 
de control obștesc — formată 
din cinci elevi, un profesor și 
un specialist, — a controlat, a 
constatat, a analizat și a propus 
măsuri. Treaba aceasta, echipa o 
face săptămînai. Lucrurile se 
petrec aidoma și la Școala ge
nerală nr. 5 și la liceele „Vasile 
Roaită“ și „Nicolae Bălcescu“ 
din Rîmnicu Vîlcea și la Liceul 
din Drăgășani. Echipa unui li
ceu, rezolvind multe situații în 
școala lor, a fost investită cu 
dreptul de control și la o creșă 
din apropierea liceului. Și-a fă
cut datoria și aici. După cîte am 
înțeles din sublinierile tovarășei 
Maria Tureac, președinta Con
siliului județean al elevilor, co
mitetul județean U.T.C. și Ins
pectoratul școlar, precum și 
consiliile locale F.U.S. sint preo
cupate să ajute echipele elevi
lor să-și stabilească un mod de 
lucru care să-i conducă la bune 
rezultate.

în Odorheiul Secuiesc au loc 
primele intervenții ale echipelor 
de control obștesc. Eleva Silvia 
Cighir, vicepreședinta consiliului 
municipal al elevilor, ne relata 
că au în atenție dinamizarea e- 
chipelor, ca ele să lucreze mai 
operativ, mai incisiv, să-și im
pună punctul de vedere pentru 
aplicarea măsurilor pe care e- 
chipele le consideră necesare.

O inițiativă salutară a comi
tetului municipal U.T.C. este 
aceea privitoare la sprijinirea 
comisiilor recent înființate, la 
introducerea lor rapidă în atri
buții. Dincolo de alcătuirea și 
instruirea lor, au organizat ac
țiuni comune ale echipelor de 
control obștesc de pe lingă co
mitetul municipal U.T.C., înfiin
țate'potrivit Legii nr. 6 din luna 
aprilie și echipele din școli. Ast
fel, două echipe formate din ti
nerii Endre Iakăb, Eva Szalai, 
losif Simofi și tovarășul Geza 
Szoke, președintele consiliului 
județean al elevilor, și Ida Fe- 
rekes, Genoveva Mikloș, Arpad 
Lakatoș și Ion Rezan, secretarul 
comitetului municipal U.T.C., au 
indrumat echipa de control de 
la Școala profesională și, res
pectiv, echipa de control obștesc 
de la Liceul pedagogic.

„Dacă vrem să observăm cît 
mai curînd eficiența echipelor 
de control obștesc, sublinia to
varășa Ecaterina Mageru, direc

SUCCESE REMARCABILE
REALIZAREA

tocmit de Direcția de statistică, 
industria județului Vîlcea a 
realizat peste plan 32 tone poli- 
clorură de vinii, 216 mp. plăci 
aglomerate și însemnate canti
tăți de alte produse.

• Prima decadă a noului an 
s-a încheiat și în unitățile in
dustriale ale județului Maramu
reș cu un rodnic bilanț.

Chimiștii și metalurgiștii băl- 
măreni, care au realizat indica
torii de plan la nivelul prevăzut 
pentru sfîrșitul acestui trimes
tru, au dat peste plan 200 tone 
cupru, 836 tone acid sulfuric și 
alte produse. La rîndul lor, mi
nerii de la exploatările Șulor șl 
Baia Sprie au extras suplimen
tar mai mult de 2 000 tone mi
nereu cu un bogat conținut In 
metal.

• întreprinderile industriale 
din județul Bacău au obținut re
zultate superioare cu 10 la sută 
față de realizările primei deca
de a anului trecut. Printre pro
dusele fabricate peste prevederi 
se numără 110 tone cauciuc sin
tetic, 50 tone policlortiră de vi
nii, 320 tone benzine, 15 tone 
hîrtie, 17 000 cărămizi șl blocuri 
ceramice, 8 400 mp. țesături din 
lină, confecții în valoare de 
770 000 Iei, mobilă în valoare de 
261 000 lei.

• în industria județului Brăi
la, planul producției marfă pe 
prima decadă a fost depășit cu 
1,4 milioane lei. Au fost reali
zate peste plan 200 tone lami
nate, 25 tone utilaj tehnologic, 
mal mult de 400 mp. plăci a- 
glomerate din lemn, importanta 
cantități de țiței, ciment și alte 
produse.

• în condițiile unei producții 
industriale superioare cu 15 la 
sută celei din aceeași perioadă 
a anului trecut, oamenii mun
cii din unitățile economice ala 
județului Arad au dat pesta 
prevederile de plan ale prime
lor 10 zile din acest an 4 strun- 

toarea Liceului pedagogic, ei» 
trebuie privite prin prisma sco
pului pentru care au fost crea
te și sprijinite în desfășurarea 
activității. Citind procesul ver
bal al echipei care a controlat 
cantina și internatul școlii noa
stre, oricine se poate edifica a- 
supra situației constatate, nu 
peste tot îmbucurătoare. Prin 
oportunitatea sesizărilor au pu
tut fi remediate neregulile. 
Contrastînd cu curățenia și or
dinea care caracterizează dormi
toarele și sălile de curs, s-au 
găsit neajunsuri privitoare la 
igiena manipulării alimentelor 
la bucătărie, păstrarea în ma
gazie a unor alimente cu terme
nul depășit, prepararea de pră
jituri și cozonaci pentru per
soane din afara școlii. Constată
rile echipei au făcut subiectul 
unei analize In adunarea de par
tid unde s-au stabilit măsuri 
concrete. La ora cînd apar aces
te rînduri aceste nereguli nu 
mai există, iar pentru a stimula 
pe fiecare elev să participe la 
perfecționarea activității de in
ternat și cantină — și nu numai 
echipa de control — s-a intro
dus un caiet in care ei pot con
semna lipsurile ce apar ; propu
nerile pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață, cri
tici ia adresa personalului, dar 
și a elevilor.

Aceste date există ; mai sint 
și alte localități In care echipe
le de control obștesc formate 
din elevi au devenit o prezență 
recunoscută. Totuși, în această 
activitate ne aflăm încă în faza 
începutului prea timid. Echi
pele au fost alese, dar, practic, 
nu lucrează peste tot. Și nu lu

Operatorul chimist, Bofoc Ioan, este unul dintre tinerii fruntași 
ai Combinatului chimia din Făgăraș.

Foto: ȘTEFAN WEISS

DE TERMEN
guri, mobilă In valoare de 
100 000 lei, 28 tone brînzeturi, 
223 tone zahăr, 20 tone conser
ve de legume, 150 000 cărămizi 
și alte produse.

• Și colectivele din industria 
județului Satu Mare au înche
iat prima decadă cu succese 
remarcabile. La Combinatul de 
exploatare și industrializare a 
lemnului din Satu Mare s-a 
realizat o producție suplimen
tară de mobilă în valoare de 
679 000 lei, iar la Fabrica „Ar
dealul“ din Cărei o producție 
peste plan în valoare de peste 
2 milioane lei. Colectivul Uzi
nei Unio a produs peste preve
deri 92 tone utilaj pentru in
dustria chimică, iar cel al Fa
bricii de mașini casnice a li
vrat pieței In plus 50 de mașini 
de gătit cu gaze.

• Siderurgiștil gălățeni au 
realizat suplimentar în prima 
decadă a lunii ianuarie 4 076 
tone de fontă, circa 5 000 tone 
oțel, 662 tone tablă și bandă 
de oțel laminată la rece, a- 
proape 300 tone tablă subțire, 
precum și alte produse.

• Unitățile Centralei indus
triale de Îngrășăminte chimice 
Făgăraș au depășit planul pe 
prima decadă a lunii Ianuarie 
cu 2,8 la sută. Acest succes se 
datorează folosirii raționale a 
capacităților, perfecționărilor a- 
duse unor instalații și efortului 
depus de colectivele de chimiști 
pentru Îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor sporite ce le revin 
In noul an.

• Muncitorii Combinatului 
pentru exploatarea și indus
trializarea lemnului din Sucea
va au produs suplimentar. în
tre altele, 5 000 metri pătrațl 
plăci fibrolemnoase înnobilate, 
180 metri cubi lemn pentru in
dustria celulozei, un însemnat 
număr de piese și garnituri de 
mobilă.

(Agerpres)

crează pentru că nu știu cum 
anume. Se pare că neștiința 
aceasta a fost Intrucîtva corec
tată, în taberele de instruire și 
odihnă organizate in vacanță de 
iarnă in mai toate județele, ac
tivele U.T.C. din școli primind 
aici unele sfaturi pe această 
temă. Odată cu începerea tri
mestrului, poate că ar fi bina 
să se verifice dacă au ajuns în 
toate școlile normele elaborata 
privind organizarea echipelor 
de control obștesc și să se in
tervină pentru ca acestea să fie 
puse la dispoziția școlilor. în 
mod sigur, insă, că cel mai im
portant pas în dobîndirea unui 
stil de lucru — problemă atît de 
discutată — este acțiunea con
cretă a echipelor. Trimestrul al 
doilea oferă echipelor un cimp 
întins de control șl acțiune : 
cum sînt îngrijite clasele, labo
ratoarele, ce se petrece în ate
lierele de practică pe planul 
gospodăririi bunurilor și a ma
teriei prime, cum sînt întreți
nute căminele, ce se petrece în 
bucătăria internatului etc. Dar 
cîte nu sînt de făcut intr-o 
școală pe care o consideri a 
doua ta casă și ți se acordă ție, 
elevului, încrederea șl investiția 
de factor de control șl interven
ție. O condiție este, dar, acțiu
nea, directă, Influența asupra 
colectivității de elevi, dar și re
ceptivitatea conducerilor de 
școli la procesele verbale ale 
echipelor, incit acestea să albă 
sentimentul că ceea ce Între
prind este util școlii, elevilor.

VASILE CÎRJE 
MIRCEA BORDA
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— Pînă acum d-ta ai 
publicat, in afara volu
melor de versuri și de 
nuvele, două romane : 
PRINS și DULCE CA 
MIEREA E GLONȚUL 
PATRIEI. Ele s-au bucu
rat de un succes aproape 
fără precedent în rindul 
cititorilor tineri, lucru ca
re a mirat pe mulți. Ex
plicația mi se pare sim
plă. Scriitorul se adresa 
intr-un anume fel, iar ci
titorul s-a adaptat cu ușu
rință modalității lui. In
teresant este că cele două 
romane se opresc asupra 
unor oameni, prin exce
lență, tineri.

Este interesant de știut 
de ce vă îndreptați, cu 
precădere, către lumea 
tinerilor.

Predilecția mea pentru lumea 
tinerilor are mai multe cauze. 
Există mai întîi o coincidență 
obiectivă între vîrstă mea și 
vîrstă eroilor mei. Sigur că oa
menii pe care îi pot evoca și 
discuta mai bine sînt cei cu care 
împart o vîrstă, o mentalitate, 
niște aspirații, un anume tip de 
idealuri și, firește, și un anume 
tip de opacități. Nu m-am des
părțit de „generația mea“ nici 
fizic, nici psihic, și sper să nu 
mă despart de ea niciodată. In 
această generație eu includ, de 
altfel, și tineri care sînt cu zece 
ani în urma mea, yi oameni cu 
zece ani mai maturi, pentru că 
intr-un spațiu de timp de două 
decenii, după mine, se alege Șl 
se clarifică o anume mentalita
te. Insă predilecția pentru tineri 
mi-a fost dictată și de alte mo
tive, mai puțin „organice". Din 
clipa în care am început să mă 
iau în serios ca prozator, și 
să-mi dau seama că în mine, pe 
calea prozei, răbufnește, uneori 
aproape fără voia mea și scăpin- 
du-mi de sub control, destinul nu 
al celor mai puțini, ci al celor 
mai mulți tineri, am înțeles că 
fenomenul este datorat și faptu
lui că tinerii, ca atare, ca tineri, 
surprinși în formația U>r, în fră
mântarea lor biologică și spiri
tuală, în șovăirea lor în fața vie
ții, urmată de opțiune și deveni
re, au fost și sînt oarecum ne
glijați de alți prozatori. Nu vreau 
să spun că acești prozatori nu 
și-au păstrat tinerețea spirituală 
— dar, din diferite cauze (de 
temperament, de metodă litera
ră, de gust și filozofie estetică, 
ori pur și simplu pentru că sînt 
prea iluștri și ocupați) ei ori qu 
renunțat, ori n-au mai încercat 
să scrie despre tineri și pentru 
tineri, în modul direct, „la o- 
biect". Iar tinerii cititori simt cu 
o precizie extraordinară acest 
lucru și se orientează, uneori cu 
exclusivism și gelozie, către acel 
gen de scriitor pe care îl 
descoperă ca fiind dintre ei și 
al lor.

chiar de existența sa, iar semni
ficația acestei existențe o cere 
exprimată cît mai clar, și vrea 
s-o despartă de semnificația ge
nerală — poate similară în unele 
puncte —. a tuturor generațiilor 
de tineri, din lume și istorie. 
Foamea de a se regăsi, mai cu 
seamă în două arte obiective și 
pline de acțiune (proza și fil
mul), este imensă in tineretul 
nostru azi, și ea este un semn 
de angajare în viață, de curiozi
tate problematică, de asumare a 
destinului, e semnul unei gene
rații Care nu e indiferentă și 
placidă, căreia îi pasă de fizio
nomia pe care o are, de locul pe 
care îl ocupă, de sarcina care îi 
cade pe umeri.

A crede că foamea de regăsi
re îi face pe tineri să devină in- 
dulgenți din punct de vedere 
artistic, orbi la calitate, e o ilu
zie ; tocmai o asemenea foame 
e sursa unei lecturi „active", o 
lectură critică și minuțioasă, 
căutînd aproape răutăcios punc
tele slabe, și condamnînd pe 
scriitorul care și le dezvăluie. 
Sînt tineri care citesc extrem de. 
malițios, și ca să se lase convinși 
vor mai întîi să își exercite 
dreptul de a se îndoi de tot — 
terapie spirituală carteziană a 
cărei valoare nu mai e nevoie 
s-o subliniez. Eu cred că această 
generație — pe care o numesc a 
mea — este cea mai aspră în 
judecăți artistice de la război în
coace (mă întreb dacă nu e cea 
mai aspră de la începutul seco
lului încoace), evident la operele

direct, „declarație patetică", 
simt că și în mine se va produ
ce o cotitură. Dar în clipa de 
față mie mi se pare dimpotrivă 
metoda „privirii dinăuntru“ mult 
mai bună. Practicînd-o nu te poți 
baza decît pe adevăr, pe simțit 
și trăit — invenția e limitată, 
iar atotputernicia absentă, ori 
măcar nedeclarată. Căci, dacă le 
știi pe toate, poți ușor, prin com
binație de date, Să eviți cutare 
ori cutare element, aspect ori 
episod, să combini, să demoni-, 
trezi, să proptești cu o teorie ori 
cu o manevră acea parte mai 
palidă, acel zid mai șubred al 
construcției. Metoda directă 
nu-ți dă voie să combini. Me
toda directă exclude virtuozita
tea, „regula jocului", manevra. 
Ea cere viață și convingere, 
pînă la gîfîit și țipăt. Este solu
ția la care mă obligă publicul 
meu de tineri, dintre care mulți 
cunosc viața la fel de bine ca 
și mine, și nu pot să fiu în fața 
lor atotștiutor, grozav, perfect. 
Dimpotrivă, trebuie să mă-turi- 
sesc, să mă umilesc, să-mi de
masc secretele, să-mi rup rănile, 
adică nici pomeneală de aristo
crație, de superbie, de turn de 
fildeș. Sînt, din păcate, mari 
scriitori, care niciodată n-au 
mers pe jos, niciodată nu s-au 
împiedicat în praf și nu s-au tî- 
rît în noroi. Chiar și cînd s-au 
bătut, s-au bătut cu lauri. Tho- 
mas Mann, de pildă, e un bun 
exemplu — e genial și neconvin
gător, e unic și plicticos, e „ne
muritor și rece". Poate mai tîr-

putația ; de ce nu scriu unii din 
cei mai cunoscuți scriitori ai 
noștri despre realitatea imedia
tă ? Ei, domnule, afară de faptul 
că sînt foarte mari, și la valoa
rea lor, cotidianul poate nu-i mai 
interesează atît cît ne interesea
ză pe noi, dar cine știe, poate 
nu sînt lăsați, poate editurile nu 
vor să publice asemenea cărți, 
critica, nu-i sfătuiește s-o ia pe 
calea asta, ori cine știe ce. Pen
tru că nimeni nu vorbește despre 
un subiect, sigur că se naște im
presia că acest subiect e inopor
tun ori dificil. Apar apoi niște 
scriitori nuti tineri care abor
dează subiectul într-un mod des
tul de dezinvolt, și atunci sigur 
că gestul lor — în fond firesc, 
nemeritînd nici o distincție — se 
bucură de o aură, apare ca o 
îndrăzneală. La urma urmei, 
dacă o mulțime de scriitori nu 
scriu nimic despre ei înșiși, 
despre persoana lor, despre des
tinul lor personal — și fără în
doială că nimeni nu le-a interzis 
vreodată așa ceva — atunci nu-i 
de mirare că un pic de candoa
re, de naturalețe, de firesc iz
besc ca un adevărat miracol. Ce 
rol are aici critica literară, am 
obosit să mai atrag atenția, pen
tru că nici un critic nu e nemilos 
cu un scriitor slab, dar toți sînt 
fără milă cu unul care face apel 
la rolul lor, la. importanța și res
ponsabilitatea lor, care deci, în 
fond, le face complimentul cel 
mai mare, acela că ei reprezintă, 
în obștea literară, conștiința.

înfrîngerea Germaniei hitleriste, 
despre înfăptuirea revoluției, 
despre etapele prin care a tre
cut statul socialist, de la început 
și pînă azi, cu toate treptele și 
evenimentele, cu toate duritățile 
și toate victoriile. Iată, am ani
versat un sfert de veac de 
republică. X, Y, Z, mari 
scriitori, știe lumea ce-au 
făcut ei în acele zile de 
înfăptuire a republicii? Unde erau 
fizic, ce se petrecea în sufletul 
lor, ce convingeri aveau, ce te
meri, ce speranțe ? Cîți dintre ei 
au scris despre acea zi mare și 
def initivă, ori despre alte zile mari 
și definitive, un jurnal minuțios, 
clipă de clipă și pas cu pas, nu 
un articol festiv de aniversare ? 
Unde e adevărul a patruzeci de 
ani de istorie românească, din '25 
pînă în ’65, dacă nu în operă, 
adică în proză amplă, socială, și 
în memorialistică ? Am pomenit 
de atît.ea ori în articole scrise în 
diverse gazete despre necesitatea 
imperioasă pe care o avem cu 
toții de a citi memoriile acestor 
mari veterani, și uneori am fost 
tratat de maniac, dar nu era ma
nia mea această cerere, nu, mă 
fac glasul a zeci de mii de ti
neri care vor să fie cu adevărat 
convinși de ce scrie în cartea de 
istorie, care vo mărturie vie, 
nu cifră, care înțeleg să se an
gajez# in cunoștință de cauză. 
Avem oamenii care îi pot. con
vinge în chip perfect, ii avem 
încă. Cum să le cerem acest act 
de maximă încredere, să ne trea
că această glorioasă ștafetă ? Și
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„DACĂ VREAU SĂ-MI DAU 
0 TEMĂ GREA TREBUIE

SĂ SCRIU PENTRU TINERET"

— Știu din propria 
experiență de cită au
diență se bucură cele 
două romane pc care 
le-ai scris în rindul ti
nerilor. Nu știu către 
care din ele înclină ba
lanța cititorilor. Eu îl pre
fer pe cel de-al doilea, 
mai autentic ca proble
matică, mai dilematic. 
Este însă important de 
știut, de la un frecventa
tor al întîlnirilor cu citi
torii, ce crede că-i aduce 
pe aceștia către litera
tură.

Ea urma urmei, tinerețe sufle
tească există în orișice carte 
bună. Dar cititorul tînăr nu ci
tește academic, ca să extragă la 
sfîrșit, din polifonia ideologică și 
estetică a unei cărți, acea parte 
pură, adolescentină, dăruită, a- 
vîntată, pe care o caută. Mai 
ales că uneori a găsi această par
te dintr-o carte arată ca o 
adevărată operație de extragere 
a rădăcinii cubice, expresie al
gebrică. Decît să facă o ase
menea operație, cititorii ti
neri revin la clasicii prozei ro
mânești, ori citesc traducere, si
tuație care, după opinia mea, nu 
trebuie să mulțumească pe ni
meni, chiar dacă un efect indi
rect al ei este faptul că putem 
spune că avem un tineret culti
vat și deschis fenomenului spi
ritual universal. Cultivat și des
chis lumii ar rămîne el orișioum, 
și în niciuri caz cunoașterea 
tradițiilor naționale, ori a inova
țiilor străine nu trebuie să se 
facă ca reflex de corectare a unei 
lipse de operă vie, dedicată di
rect tineretului, aici și acum, de 
scriitorii noștri.

Eu, de pildă, în toamna a- 
ceasta, am fost invitat în medie 
de cîte două ori pe săptămână la 
niște întîlniri cu tot soiul de ti
neri, unii mai aproape de școală, 
alții chiar școlari, alții cu diplo
ma în buzunar, alții intrați în 
producție. Unele invitații a tre
buit să le refuz pentru că slujba 
mea de redactor cuprinde după- 
amiaza și sea-a, momentul clasic 
de organizare de întîlni'i, în 
schimb m-am sculat de dimi
neața ca să răspund la întrebări 
la ora opt ori nouă pentru că 
acei ce vroiau să-mi pună între
bări n-aveau ei altă posibilitate. 
Asemenea invitații, mai dese ori 
mai rare (fiindcă și aici există 
„sezon"), primesc din 1.969, anul 
primei ediții din „Prins". Îna
intea acestei ediții, numele meu 
nu circula prea mult între tineri 
fără strictă preocupare filologică. 
Ce manie i-ar fi apucat pe ti
neri să invite sistematic un scrii
tor pînă mai ieri destul de puțin 
cunoscut ? Numai convingerea 
că acest scriitor scrie pentru ei, 
cum ar scrie și ei, din unghiul 
lor de vedere. De cîte ori, pu- 
nînd eu o întrebare, despre 
vreun alt scriitor, dacă îl ci
tesc ori le place, după cuvenita 
recunoaștere a meritelor literare, 
spusă cam fără convingere, 
urma o sentință „da, dar nu scrie 
pentru noi". Cititorul tînăr e vo
luntar și posesiv — el vrea să se 
recunoască, să se vadă, să se 
audă, să se pipăie, nu are nevoie 
de simbolul existenței sale, ci

pe care le apreciază, în care își 
pune încrederea și speranța. Iată 
deci că a scrie pentru tineri nu 
e nicidecum o „scădere a ștache
tei" pentru un scriitor — eu a- 
firm că e cel mai greu, nu cel 
mai ușor, să scrii pentru tineri. 
Tocmai pe tineri „nu poți să-i 
duci", căci oamenii mai în vîrs
tă citesc cu mai multă bunăvoin
ță, cu mai multă răbdare, mai 
iartă pe scriitor pentru cîte-o 
ipocrizie artistică, mai adaugă 
de la ei, în sensul că proiectea
ză în cartea pe care o citesc pro
pria lor lume, experiență, bogă
ție sufletească, și citesc în fond 
ca referință, ca punct de pleca
re pentru meditațiile ori amin
tirile lor. Tinerii nu vor să ci
tească referințe, cu texte funda
mentale, complete, nu se mulțu
mesc cu pretextul, vor și mie
zul, și concluzia. Deci, dacă 
vreau să-mi dau o temă grea, 
în speranța că ea îmi va cultiva 
calitățile de scriitor, trebuie să 
scriu pentru tineri, în tonul lor. 
Nu mai vorbesc că dacă ai un 
pic de. responsabilitate, un pic. de 
patriotism în fond, o mare masă 
de cititori care e neglijată îți 
trimite un apel la care nu poți 
rezista, mai cu seamă dacă știi că 
ai putea să-i răspunzi.

— Prejudecata pe care 
o combați este extrem de 
înrădăcinată. Tinerețea 
este intr-adevăr exigentă 
și nu cred că este dis
pusă să admită produse 
de a doua mină. Ea este 
însă sensibilă Ia ceva. 
Tineretul presupune un 
regim de spontaneita
te căruia scriitorul, 
dacă vrea să-l cîști- 
ge, trebuie să-i subscrie. 
Ai resimțit urmarea in
tenției de a scrie pentru 
și despre tineri ?

Mai există o problemă. Scriind 
romane pentru tineri (două ro
mane noi, în primul rînd pentru 
ei, dar nu numai pentru ei, căci 
a scrie bine pentru tineri în
seamnă a scrie bine pentru toți 
oamenii sufletește rămași tineri, 
se află sub tipa.' : „Sfîrșitul ba
hic“ la Cartea Românească, „Să 
crești într-un an cît alții într-o 
zi" la Eminescu), am făcut o ex
periență literară extrem de inte
resantă. tO mulțime de prieteni 
fini și cu autoritate mă sfătuise- 
ră, cînd abia începeam să pu
blic proză, să mă țin de regula 
prozei „distante", autor omnis
cient care le regizează pe toate 
de sus, ca generalul care trece 
în elicopter peste cîmpul de lup
tă. Mie tocmai asta nu-mi plă
cea. Tonul patetic, direct, folosi
rea indiscretă a propriei mele 
experiențe, mi-au fost reproșate 
ca acte de superficialitate ori de 
narcisism pentru că prozatorul 
„serios“ nu face „așa ceva", adi
că rămîne, demn, depărtat, mă 
rog, își ține morga. Or, eu mă 
înnebuneam de plăcere cînd reu
șeam să mă închid într-un perso
naj abia trecut de douăzeci de 
ani, să cutreier lumea ascuns în 
el, să mă uit prin privirea lui, 
să ascult cu auzul lui. Mi s-a 
prezis că o asemenea experiență 
este limitativă, și ea poate să 
pară astfel, pentru că, tehnic cel 
puțin, scade din atotputernicia 
și omnisciența autorului care nu 
este personaj, ci stăpîn, știe to
tul și acolo unde nu e de față, 
e prezent și în viitor și în trecut, 
și așa mai departe, ca dumnezeu 
culcat pe un nor, plan'md dea
supra lumii. Poate că această 
formulă a romanului clasic o voi 
folosi și eu mat tîrziu. pentru că 
după patru romane scrise în mod

PETRU POPESCU

ziu am să mă ridic și eu așa de 
sus, dar acum nici nu pot și 
drept să spun nici nu mă atra
ge. Insă noi avem prozatori des
tul de mulți care după prima 
carte dau capul bine pe spate, 
ca să nu mai vadă universul de
cît de la brîu in sus, și ajutați și 
de cîte-o carieră administrativă, 
care-i îndulcește cu surîsuri su
balterne, încep să creadă in re
putația pe care le-o compune 
Critica encomiastică și ierarhia 
organismelor culturale Ei se 
cred doriți și citiți pe nerăsufla
te, iar cînd nu sînt acuză tira-

O 
ca să folosesc. 
1, nu le-ar 

în cînd, ca să-și 
bine un talent

jele... prea mici pentru ei. 
„baie de public" c: -* x~' 
o expresie... politică, 
strica din cînd 
folosească mai 
real.

cîte se înțelege, 
public“ e o ne- 

fiecare

— Din 
„baia de 
cesițate pentru _____
scriitor. Ea ar avea rolul 
de a împrospăta 
le și a limpezi 
de a 
viața de la început, 
blicul este viu și curios, 
întrebările lui este de 
presupus că sînt, fie de
rutante, fie surprinzătoa
re, fie extrem de firești. 
Care sînt întrebările ce 
apar cu insistență în în- 
tîlnirile cu cititorii ?

O întrebare frecventă e aceea: 
Cum de-ați putut publica ase
menea cărți r La prima vedere, 
e o întrebare provocatoare, dar 
mi-au pus-o prea mulți tineri 
evident serioși, ca să nu meditez 
mai adine asupra ei. Întîi m-am 
întrebat de ce au pus-o. Cărțile 
mele sînt niște cărți sincere și 
realiste, dar altfel, după opinia 
mea, nu au conținut senzațional, 
ori dinamitard, in nici un caz nu 
e vorba de niște „bombe". Față 
de adevăruri istorice cunoscute, 
pe care le confirmă, într-o for
mă e drept sumară, manualul 
școlar, și le dezvoltă tratatele 
de istorie ori sociologie, cărțile 
de filozofie, revistele de specia
litate, documentele oficiale, în 
fine presa cotidiană (pe care eu 
o citesc în fiecare zi, și care în 
ce privește realitatea cotidiană, 
compune, în pagina a 2-a și a 
3-a, după mine, cel mai „cura
jos" roman care s-a scris în ro
mânește de 25 de ani încoace), 
cărțile mele în ce privește as
pectul nu reprezintă, strict in
formatic faptic, decît o reluare. 
Insă publicul a fost educat cu 
cărți de proză care se petrec 
mai ales în trecut, cu cărți de 
proză evazionistă, cu inovații 
stilistice care fac subiectul de 
neînțeles, cu copii după modele 
din străinătate, adică cu orice 

transmite 
adevărul

repere- 
privirea, 

lua, într-un fel, 
Pu-

din
gen de carte care nu 
imediat 
zilei.

și percutant

orice dis-— înțeleg că 
curs polemic are nevoie 
de exagerări. Doar așa 
accept această caracteri
zare atît de exclusivă pe 
care o faci. Cel puțin in
tențiile către o astfel de 
proză nu lipsesc. Publicul 
a reacționat de altfel foar
te sensibil atunci cînd a 
avut astfel de cereri.

asemenea condiții, publi-In
oul își dă și el singur expli
cații, încercînd dintr-un instinct 
firesc de admirație și încredere 
pentru artiști, să le salveze re-

— Din cele spuse, putem 
înțelege1 că responsabili
tatea în fața cititorului 
avid de lectura cărților 
bune, este comună și că 
fiecare scriitor trebuie 
să-.și asume partea lui de 
contribuție și de dificul
tăți șan chiar risc. Re
iese totodată că un dez
acord există și între re
dactorul de carte și citi
tor de vreme ce multe 
din dorințele exprimate 
de public se opresc în 
exigențele, nu întrutnttll 
explicabile, ale editoru
lui.

Am susținut întotdeauna, în 
scris și public, și susțin și azi, că 
literatura noastră se bucură azi 
de o libertate de expresie deose
bită, și că ea nu este folosită 
îrt mod demn șt responsabil de 
destui prozatori, care, fie din co
moditate, fie din neîncredere în 
forțele lor, fie din lipsă de res
ponsabilitate față de public, cul
tivă minima rezistență. Dacă un 
scriitor tînăr și necunoscut dă 
lupte cu cîte-un redactor îngust, 
cu cîte-un funcționar dogmatic, 
și le cîștigă, cum e de crezut că 
nu le-ar cîștiga un scriitor de talie 
internațională, nins d.e ani și 
onoruri, tradus in multe limbi, 
și așteptat cu sufletul la gură ? I 
Pe mine tinerii cu care m-am în
tîlnit m-au întrebat o mulțime 
de lucruri, unele serioase, cîte o 
dată chiar și bazaconii, unele la 
care puteam răspunde multe la 
care nu puteam, și faptul că mă 
întrebau și lucruri extraliterare, 
și destule la care nu puteam răs
punde, privind probleme de care 
ori nu am auzit, ori nu știu des- 

dovedește, în fond, 
să demonstrez la 

încrederea tineretu- 
artist care se preo- 
le cunoaște viața Și

tule, și asta 
ce încercam 
început — 
lui în orice 
cupă de ei, 
le vorbește limba. Un asemenea 
artist devine pe loc un prieten 
și un confident, și e consultat în 
orice fel de problema, chiar în 
cele la care obiectiv nu poate 
sugera soluții, doar așa, pentru că 
unui prieten îi spunem tot, chiar 
și cînd nu ne poate da un sfat, 
e destul că ne ascultă, faptul că 
ascultă fără indiferență e un 
sprijin suficient. Dar nu de asta 
vroiam să vorbesc.

ei, dacă le-o cerem, se gîndesc 
să ne-o dea ?

Dacă aceste voci atît de auto
ritare, voci ale istoriei deja, voci 
în care s-a adunat conștiința 
noastră, ar răsuna azi pentru ti
neret, efectul moral și patriotic 
ar fi spectaculos. Căci tineretul 
dorește literatură politică, și 
mărturie istorică, chiar dacă, în
trebat, el nu va folosi acești ter
meni, d.e care aude prea des, dar 
a căror transpunere în viață o 
întîlnește prea rar. Tineretul nu 
folosește la tot pasul cuvîntul 
realism, dar citește literatură 
realistă, nu bate nimănui capul 
cu misiunea socială a artistului, 
dar condamnă pe artistul care 
nu și-o îndeplinește, nu cere an
gajare, dar o așteaptă. E și nor
mal să dorești nu vorbe, ci fapte 
și adevăruri. Vorbele, numai ele, 
plictisesc, nu au nici o valoare. 
Și pentru conștiința literară, o 
operă directă, obiectivă, de măr
turisire imediată ar fi cea mai 
bună combatere a confuziei de 
concepte, a șubreziră gustului 
prin tot felul de ingeniozități 
recente, unele adevărate tirihom- 
be intelectuale, care maschează 
o realitate monumentală și se
rioasă, dramatică Și largă, în 
fața căreia trebuie să fii ctitor, 
nu scamator. Cerînd artiștilor 
sinceritate, sinceritatea cu care 
i-a obișnuit viața, studiul, știința, 
profesiunea, tinerii nu le cer in 
fond decît să-și împlinească ta
lentul, să nu se falsifice, să ră- 
mînă tineri și vii Tinerii sînt 
aliații artiștilor, pentru că vor 
să-i păstreze în forma lor pură, 
nealienată de succes.

Critica făcută romanelor mele 
de către cititori e următoarea : 
ne bucurăm de un scriitor care 
ne stimează și scrie pentru noi, 
dîndu-ne dovada cea mai bună 
— sinceritatea. Apreciem această 
sinceritate. De aceea dorim mai 
multă, mult mai multă. Aceste 
cărți, chiar dacă estetic și filo
zofic sînt împlinite, sînt doar un 
început în sensul sincerității to
tale, a scriitorului care își asu
mă o 
viața.

auzit eu, nu mai departe de anul 
acesta, invocînd asemenea mo
tive 1

Opinia cititorilor cred că e mai 
importantă. La urma urmei, 
care scriitor cu adevărat serios 
nu știe singur — afară de cazul 
că e orbit de vanitate — dacă a 
scris o carte mai bună ori mai 
puțin bună ? Ce ne spune criti
ca știm aproape întotdeauna și 
noi, ce ne spun ceilalți cititori 
uneori nu știm. Eu citesc critica 
ca să-mi confirm propriile con
vingeri. In schimb, publicul a 
reușit uneori să-mi schimbe ra
dical convingerile, să mi le îm
bogățească și înnoiască radical, 
ceea ce critica pînă acum nu a 
reușit — e drept, că nici n-a în
cercat în mod prea serios.

— Nu o dată, în întâl
nirile cu scriitorii, citi
torii cer romane despre 
ocupațiile Și profesiile 
lor, despre mediile lor 
de muncă. Asemenea 
cărți s-au scris în alte 
literaturi. S-au și citit 
cu mult succes. Mulți 
însă consideră cererea 
lor o „inepție“. Pe ce po
ziție te situezi față de 
astfel de solicitări ?

De ce să fie considerată cerin
ța publicului o inepție ? Ea e 
foarte legitimă. Mai ales că ea 
nu se exprimă niciodată, ori a- 
proape niciodată, . într-o formă 
atît de naivă și brutală — eu 
sînt perforator de bilete și vreau 
un roman din viața perforatori
lor I Publicul nu e terorist, nu-i 
cere scriitorului să-și siluiască 
gîndirea oreatoare. Publicul nu 
vrea decît să se regăsească, să 
se recunoască. Și dacă se regă
sește chiar și intr-o singură pro
poziție, este fericit peste mă
sură.

Din păcate, am întîlnit o mul
țime de lume care mi-a spus 
franc — domnule, pe X, pe Y, 
pe Z nu i-am citit pentru că ei 
nu scriu despre realitate. Nici 
pe dumneata nu te-am citit îna
inte să devii romancier. Nu ci
tesc scriitori care nu-mi pot spu
ne nimic despre viața mea. Poa
te sînt vinovat, dar sînt prea 
obosit și ocupat să-mi pierd tim
pul cu un scriitor care nu-mi 
răspunde la nici o problemă, nu
mai pentru că, eventual, scrie 
frumos. Am o singură viață, 
muncesc, am familie, am proble
me și greutăți, am timp liber 
puțin, și timp pentru mine și mei 
puțin. Ca să citesc o carte, îmi 
rup cîteva ore din viață, și vreau 
ca la sfîrșit să văd că nu le-am 
pierdut, ci le-am cîștigat. Cred 
că e un raționament perfect co
rect.. Iată de ce mulți nu află de 
un scriitor bun X, dacă baza lui 
umană e restrînsă. Cititorul nu are 
vreme să găsească o carte bună, 
ca geologul aurul în rocă, el. vrea 
ca acea carte să-l cheme de de
parte, să vină singură la el. La 
urma urmei, cartea e o ființă 
vie, nu un obiect de muzeu, tre- 
hie ea să-și găsească cititorii. 
Cînd va deveni carte clasică, 
atunci poate vor veni cititorii la 
ea în pelerinaj, dar cită vreme 
e o carte contemporană, de ac
tualitate, are datoria să se impu
nă ea oamenilor, nu să aștepte 
cochet ca să fie descoperită.

STELIANA COSTEA

Vin d:ntr-un neam îngemănat cu umbra 
păstrat in amintirea 
icoanelor zviriite în uitări de unghere.
Vin din bărbați de codru 
și din femei de doină 
vin din bătrini de sceptru 
și din copii de fiori.
Au strîns din milostenie 
ochi, gură, mîini, picioare, 
inimă,
și m-au plămădit cu degete de rădăcini 
în cenușa vetrii,

ALERGĂM, ALERGĂM

Și-mbrățișați cu ani lumină
să ne despărțim
Și s-alergăm în sensuri opuse 
înfometați de speranța revederii. 
Aleargă, dragul meu, înainte I 
Voi bate un drum spre-napoi 
Alergăm, alergăm,
Ușureii gindului
Va trebui să ne-ntilnlm
Sub greul pâmintului.
Vom trăi un alt prezent
Și-o dragoste mai pură și mal densă. 
Alergăm, alergăm,
Dragul meu. Aceasta ni-i menirea. 
Și-n elemente ni-i predestinată întâlnirea.

CÎND V£l VENI
Cînd vei veni
am să-ți simt răsuflarea fierbinte 
cum nisipul soarele de amiază.
Și ai să-mi pui peceți - sărutări fine 
pe buze, pe umeri, pe toată 
cîmpia trupului desfășurată.
Să nu-i încurci cărările
sau florilor parfumul să le scuturi. 
Cînd vei veni
mă voi strecura în tine
și te voi încălzi
cu febra tuturor așteptărilor mele 
Cînd vei veni
ai să te joci de-a prinselea 
cu mine sau cu umbra mea, 
sau cu amîndouă. Totuna-i.
Va fi tîrziu și frig și somn 
dar vei veni I

V"

FLORIN COSTINESCU

Un timp
peste vetre

Spre lingă spic sînt 
De iubire de țară — 
Le-au scris fără tihnă, 
Le-au rostit luptătorii 
Libertate. Dreptate. Popor suveran.

cuvintele noastre 
foc și alean

responsabilitate lungă cît

— Dar despre ce a- 
nume ?I

Mi s-a pus de zeci de ori în
trebarea „de ce nu. scrie pentru 
noi X, ori Y, ort Z" (în toate ca
zurile numele erau de mari scrii
tori, vestiți, lăudați, campioni ai 
tirajelor, academicieni etc., etc.J. 
Păi ce să facă X ori Y, care e 
la o vîrstă înaintată, să mai vină 
o dată la școală, la facultate, în 
uzină ori la birou ? întrebam eu 
naiv, în chip de răspuns. Nu, 
să-și scrie amintirile, să ne dea 
memoriile, adevărul vieții lut, 
cheia epocii pe care a trăit-o, se
cretul trecutului glorios, mi-au 
răspuns tinerii foarte răspicat. 
Pentru că tinerii nu vor să Știe 
despre o epocă glorioasă Și for
matoare doar din pagina, fatal 
sumară și scurtă, a manualului. 
Tinerii vor mărturii vii, <’ 
luptele muncitorești din al trei
lea și al patrulea deceniu, despre 
opoziția față de politica de 
dreapta, despre literatura progre
sistă și presa de stingă, despre 
ultimul război în care am pier
dut atîția soldați tineri, (a- 
proape un milion), despre

— Scriitorul român 
plînge adesea de lipsa 
cititor. Caragiale, 
cei mai vechi, a 
nu o dată, despre 
avantajul pe care-1 su
portă literatura română 
in fața celei străine. Mai 
este de actualitate a- 
ceastă plîngere ? Ne lip
sește și astăzi publicul 
Pe care-1 reclama Cara
giale ?

Caragiale avea și nu avea 
dreptate — și, de altfel, din mo
tive de demonstrație, adesea, el 
deforma fenomenele, ca să scoa
tă mai ușor în relief esența. Azi, 
cititorul român nu se mai recru
tează din clasele de sus, fiindcă 
aceste clase mici nu mai există, 
iar baza de cititori s-a lărgit fan
tastic. Intre timp, publicul a 
avut parte de aproape un secol 
de educație culturală solidă. A- 
poi, Caragiale însuși em un au
tor citit, ascultat și vizionat pes
te măsură, chiar dacă nu de toți 
și întotdeana cu simpatie. El fo
losea această teorie retoric, cău
tînd, ca orice autor serios, să 

despre . mărească numărul de cititori, și 
al său, și al întregii literaturi. Se 
întîmplă însă că, azi, unii folo
sesc fraza asta, ca pe o fatali
tate, și o răspîndesc în chip 
necinstit, pentru că le scuză co
moditatea, superficialitatea, lipsa 
lor de substanță, Cîți romancieri 
nedotați ori ipocriți nu am

se 
de 

între 
vorbit, 

dez-

— Cîștigarea cititorului 
pentru literatură, prin- 
tr-o proză care i se a- 
dresează în mod nemij
locit pare să fie deviza 
scriitoricească pc care o 
mărturisești aici. Nu de 
mult ai lansat un apel 
și o invitație : „Toți ar 
trebui să scriem proză“, 
ziceai. Care ar fi avanta
jele îmbrățișării, să pre
supunem masive, de către 
scriitori a genului ?

Această lozincă am lansat-o 
mai demult. Dar ca o bizarerie 
a fost privită întreaga mea ati
tudine teoretică, de la ideea ci- 
tadinismului, de care vorbeam și 
mai și scriam încă de acum vreo 
zece ani (azi ea a fost furată de 
mulți din teoreticienii care și-au 
bătut joc de ea la început). 
Susțin că trebuie să scriem mul
tă proză, nu toți, firește, dar cit 
mai mulți. Întîi, proza e mai 
mult decît alte genuri genul a- 
devărului, și ea va asigura co
municația firească, masivă, între 
public și scriitori, comunicație 
care, în ulimul timp, slavă dom
nului, a reînceput să se restabi
lească. Dar cu susțin că mulți 
poeți și mulți critici pot scrie 
cu succes proză și nu o fac pur 
și simplu pentru că poezia și cri
tica, genuri abstracte, asigură o 
viață mai comodă. La urma ur
mei, proza modernă are și ca
racter liric, și caracter analitic, 
așa că ea poate încorpora calită
țile celorlalte două genuri. Dar 
proza, prin faptul că mai are cri
terii stabile, nu răsfață scriitorii, 
nu-i lasă să se irosească, să se 
îmbete de propriul lo’ talent. In 
poezia modernă, și, vai, și în 
critică, se poate spune azi a- 
proape orice, dar nu mai știi 
unde-i adevărul și unde para
doxul, unde teoria și unde glu
ma. Labilitatea extremă, jongle
ria, nu duc la opere definitive, 
deși creează reputații spectacu
loase. Publicul larg e avid de 
carte românească, dar el prin 
carte înțelege informație, anali
ză, mitologie umană, concluzii, 
situații, deznodăminte, adică 
proză. Poezia are totuși un pu
blic specios, iar critica nu mai 
vorbesc. Și, la urma urmei, ce e 
închistarea asta într-un singur 
gen ? De ce să nu încerci și 
altceva ? Și de ce să nu-și 
povestească oamenii viața, de 
ce să nu facă exercițiul sin
cerității personale, așa, ca să 
se mai ușureze sufletește — asta 
tot doar pe calea prozei se face 
— ca să căpătăm o obște literară 
mai puțin arțăgoasă, redacții 
mai puțin pătimașe, artiști mai 
patrioți, și o scrutare a viitoru
lui, nu aoar trăiri cu ceasul, cu 
numărul de gazetă și cu grupajul 
de versuri săptămînal.

MIRAI UNGHEANU

Dorm la izvoare eroii. Tropot de cerbi
Pe aproape. Și liniște de nimic tulburată. 
Meșteri mari cioplesc porți pentru țară 
Pentru pașii noștri de-acum
Pîineă e bună și apa - cum n-au fost niciodată.

Nou timp peste vetre. 
Slobodă inima și bătăile ei. 
Din Carpați pînă la 
Rostească-se cuvinte 
Pentru tot ce a fost

Marea cea mare 
de laudă 
scut și temei.

Un pămînt ce cintă
Sub astrul statornic
România se cheamă. Intre hotarele ei 
Visu-i sămință întreit o rodește 
Sub privirea unui liber popor.

Hora Unirii 
numit Tricolor

c Frumoasă e ziua - ca omul, și demnă de el, S
► Zilele țării și-ale omului, mină în mină. >
£ Bucură-se ramul și trunchiul <r
j, Bucură-se destinul și-azurul
ș Țară, la tine acasă stăpînă. >

r 
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Coparticiparea
(Urmare din pag, I)

outodefinire și de autoințelegere. Am participat la numeroa
se anchete sociologice în rindul tinerilor muncitori și trebuie 
sâ spun câ am avut uneori temeri în legâturâ cu putința lor 
de a râspunde la întrebări ca sens introspectiv. Temerile mi 
s-au spulberat însâ în timp și daca azi aș construi o noua 
ancheta bănuiesc că nu le-aș mai avea deloc.

putință de autodefinire nu este nicidecum, la tinăr, doar 
un rezultat al pregătirii sale culturale. Ea își găsește in sta
rea de coparticipare la construcția socială un izvor și un 
suport obiectiv. Ea are, prin urmare, o condiționare esențială 
in experiența socială a generațiilor cărora socialismul li s-a 
oferit ca perspectivă, iar revoluția ca mijloc.

Sentimentul coparticipării se atribuie nemijlocit activismu- 
lui personalității. El se conjugă, mai departe, cu dispoziția de 
integrare și capacitatea de organizare. Ajuns, în anii din 
urmă, la extensiuni specifice fenomenelor de masă el a de
venit astăzi o premisă indispensabilă a educației. Pornim de 
la el ca de la un datum, ca de la o realitate împlinită care 
ne asigură soliditatea demersului ulterior.

Cu atît mai anacronice și mai dăunătoare ne apar anume 
practici de neîncredere in tînăr, în capacitatea sa și în buna 
sa intenție de fond, pe care disimulările trecătoare le pot 
prezenta în culori înșelătoare. Sint, desigur, și realități care 
pot infirma uneori anume premise pozitive. Dar din aceasta 
nu decurge câ dispare premisa sau că tipicitatea ei este 
anulată total. Am întîlnit uneori și unele mentalități auto- 
crate, în al căror con de umbră tînărul deține poziții mar
ginale, alimentate de o ciudată inversiune de optică.

Toate acestea, ele însele stări periferice în țesătura rapor
turilor educaționale, pot antrena disproporții, pot naște con
tradicții artificiale și stări de cumpănă in procesul de for
mare a personalității, lată de ce le remarc ca atare, știind 
însă că ceea ce predomină în travaliul educativ este, tinde 
să fie, căutarea punctelor de sprijin in achiziția pozitivă, bi
zuirea pe stările cu valoare integrativă. înțelegerea tineretu
lui în acest context, ca stare socială de coparticipare la con
strucție, este nu numai o chestiune de principiu, ci șl una prac
tic - nemijlocită. Ea ne îndeamnă la disocierea noului de 
vechi și la promovarea primului.

1
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de fapt, cred, ceea ce omul po
sedă mai de preț și fiind tot
odată una din principalele for
țe motrice ale dezvoltării. în
cheind această paranteză de nâ- 
tura unor considerații genera
le, problema utilizării în mod

CIVILIZAȚIA Interlocutor: PETER LUGNEGARD
Centrul de cercetări și dezvoltare tehnologică Stockholm—Suedia

SOC I ALI ST A
Astăzi se vorbește cu insistență despre 

faptul că omenirea a intrat în epoca 
„civilizației industriale“. Așadar, o civili
zație in care pe primul plan sint mași
nile și produsele pe care oamenii le 
creează cu ajutorul lor. Nu mi-am propus 
să mă refer în acest articol — primai 
dintr-un ciclu pe care îl deschide astăzi 
redacția pe tema „Civilizația socialistă“ 
— la 
rul i 
de o 
vreau 
mânia, 
Intens, 
plenar
Înaintate, nu tinde spre o civilizație In
dustrială. Ceea ce ne-am propus și 
ce realizăm efectiv, înseamnă mult 
mult : în esență, să făurim o nouă 
lizație, socialistă.

Civilizația noastră Însumează tot 
ee am realizat de-a lungul veacurilor, 
prin muncă susținută și uneori cu mari 
sacrificii.

Civilizația noastră este ceea ce a ră
mas durabil, lnvinglnd timpul, epocile is
torice. înseamnă o puternică afirmare a 
poporului român In concertul popoarelor 
lumii.

Purtînd pecetea modurilor de producție 
care le-au determinat, civilizațiile Înglo
bează, pe fiecare treaptă a devenirii is
torice, strădaniile de făptuire, de gîndire 
și de simțire ale oamenilor pentru împli
nirea aspirațiilor lor, niciodată stinse, de 
progres material și spiritual. Condiționată 
legic de necesitățile obiective ale dezvol
tării societății, avînd ca suport chinte
sența valorilor autentice create de ome
nire de-a lungul vremurilor, civilizația 
socialistă este continuatoarea pe un plan 
dialectic superior a tuturor civilizațiilor 
precedente ; clădită pe suportul ideologic 
al filozofiei marxist-leniniste, profund 
științifice, răspunde intereselor majore 
ale oamenilor.

Este cert că astăzi, în țara noastră, o 
nouă civilizație, cea socialistă, își indivi
dualizează și își evidențiază propriile-i 
realizări. Și faptul cel mai semnificativ 
în acest sens este că, moștenind vocația 
strămoșilor pentru muncă pașnică și 
creație, eliberați de apăsarea asupririi și 
ignoranței, participînd tot mai angajat, 
tot mai responsabil, sub conducerea ne
mijlocită și clarvăzătoare a comuniștilor, 
la îndeplinirea comandamentelor revolu
ției socialiste, oamenii acestui pămînt au 
făcut saltul definitiv și ireversibil la 
starea și la conștiința de proprietari ai 
mijloacelor de producție.

Obiectivul fundamental care, Ia iniția
tiva și sub conducerea nemijlocită a 
partidului, a angajat deja plenar toate 
resursele umane și materiale ale țării 
într-o amplă bătălie de perspectivă este 
făurirea societății socialiste multilateral

numeroasele controverse 
acestui' subiect. Și nici 

asemenea civilizație, 
să subliniez însă, este că Ro- 
țară care se industrializează 

care se modernizează, valorificînd 
descoperirile tehnicii și științei

din ju- 
la teama 
Ceea ce

ceea 
mal 

civl-

ceea

dezvoltate : creșterea intensivă a forțelor 
de producție, crearea unei economii avan
sate, a unei industrii moderne, în stare 
să satisfacă cerințele mereu sporite ale 
societății, dezvoltarea susținută a științei, 
învățămintului și culturii — factori de 
bază ai progresului și civilizației ; crea
rea condițiilor în vederea ridicării bună
stării materiale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii, înfăptuirea repartiției 
bunurilor produse de societate în spiritul 
dreptății și echității socialiste; peifecțio- 
narea continuă a relațiilor de producție, 
a organizării societății, crearea cadrului 
organizatoric care să permită manifesta
rea în sfera vieții sociale a fiecărui cetă
țean, participarea tot mai activă a celor 
ce muncesc la conducerea treburilor 
țării, lărgirea libertăților, dezvoltarea de
mocrației socialiste.

înțelegind deplin că partidul repre
zintă nucleul în jurul căruia gravitează 
Întreaga societate și de la care radiază 
energia și lumina ce au pus în mișcare 
și asigură funcționarea întregului angre
naj al orinduirii pe care o făurim, recu- 
noscînd în țelul major al partidului 
sumumul propriilor idealuri, oamenii 
României socialiste s-au legat într-o im
presionantă unanimitate să cucerească 
culmile de progres și civilizație ale so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. 
Martori și participanți activi ai marelui 
efort cerut de înfruntarea cu timpul, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, toți cei 
ce muncesc, în dubla calitate de produ
cători și proprietari ai mijloacelor de 
producție și ai bunurilor materiale, s-au 
angajat să încheie actualul cincinal înain
te de termen. Pretutindeni în țară, fabri
cile și universitățile, hidrocentralele și 
școlile, locuințele și spitalele, casele de 
cultură și stadioanele, drumurile de fier 
și de asfalt ca și cele ale apelor și văz
duhului, plămădesc chip nou străvechi
lor plaiuri ale Mioriței. Imperativ șl 
simbol al erei socialiste — a construi 
este parola care va deschide porțile co
munismului.

Parte integrantă a revoluției socialiste, 
revoluția culturală desfășurată plurivalent 
și-a materializat realizările într-o nouă 
civilizație spirituală. Generalizarea învă- 
țămîntului de 10 ani, obligatoriu și gra
tuit, pentru întregul tineret, cuprinderea 
în invățămîntul liceal și profesional a 
celei mai mari părți a tineretului, diver
sificarea și perfecționarea învățămintului 
superior, de asemenea gratuit, dezvolta
rea cercetării și activității științifice, va
lorificarea critică a moștenirii culturale 
românești și universale, înflorirea artelor 
și a literaturii sînt liniile de forță ale 
dezvoltării acestei noi civilizații spirituale 
românești.

Realitatea vie și omniprezentă stator
nicită de munca eroică, plină de avînt șl 
dăruire, desfășurată de mase, sub condu-

cerea directă, profund științifică și crea
tor vizionară a partidului, civilizația so
cialistă este în același timp trunchiul ce 
va purta altoiul viitoarelor civilizații. 
Am în față un document de partid de o 
excepțională importanță, la care ne refe
rim tot mai mult și care începe, treptat, 
să devină un adevărat cod al comportării 
noastre : „Proiectul de norme ale eticii 
și echității socialiste, ale muncii și vieții 
comuniștilor“. Cine ii parcurge cu aten
ție rîndurile, va înțelege și mai bine că 
adevărata menire a civilizației pe care o 
făurim, rezidă în formarea omului nou, 
„cu multiple cunoștințe științifice și cul
turale, care se ocupă continuu de lărgirea 
orizontului său spiritual, de însușirea a 
tot ce e mai înaintat în epoca sa“, a 
acelui om care urmează să participe la 
înălțarea edificiului civilizației comuniste 
pe aceste meleaguri, de vechi și noi ba
lade, ale României.,

MIHAELA STAICULESCU

PERSONALITĂȚI DE 
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1. Dată fiind apartenența dv. Ia domeniul atît de dinamic 
al tehnologiei vă 
rolul și ponderea 
viitorului ?

rugăm să ne spuneți care credeți 
profesiilor tehnice în dezvoltarea

acest context, părerea dv. privind

că va fi 
societății

rolul pe2. Care este, in ____ ______  . . .
plan organizatoric al asociațiilor naționale și internaționale la 
procesul cercetărilor tehnologice mai ales in direcțiile ce se 
resimt încă prea puțin, a îmbunătățirii condițiilor de viață ?

„Protesine viitorului,
viitorul profesiilor“

din ce în ce mai 
Această opinie s-ar 
să îngrijoreze, ca 
iă irite, pe cei ce 
lume viitoare teh-

— lipsită de o a- 
* l romantism. 

După părerea mea va fi „loc 
destul“ pentru ambele posibill-

-i Cert, 
I mare.
1 putea

nu spun să irite, 
tem de o I___ .

să
se
nică „rece' 
nume poezie sau

tățl de dezvoltare, dar nu nu
mai atît, tendința majoră este 
de a se completa. De altfel o 
analiză mal atentă a activității 
de cercetare științifică ne va 
aduce în prim plan o caracteris
tică fundamentală comună atît 
pentru știință cît și pentru artă 
să spunem : imaginația 1 Este

>

Ì

i

I

l

Printr-o Intimplare, pe 
care aș numi-o fericită, am 
fost martorul elaborării a- 
cestui studiu, de Ia primele 
sale rînduri și pină la în
chegarea sa în forma finală, 
în care este prezentat „citi
torilor iubitori întru filozo
fie".

Lucrarea — pe care nu nu
mai. și nu în primul rînd, 
motive profesionale mă în
deamnă s-o prezint aici, este 
rezultatul nu doar al efor
turilor meditative din acești 
ani, ci încununarea unor ză
boviri mult mai îndelunga
te asupra operei filozofice 
hegeliene — cu prilejul mun
cii de traducere — și, de a- 
semei._a, a investigării pro
blemelor de logică și dialec
tică în „Capitalul“ lui 
Marx.

Explicitarea și apropie
rea critică a dialecticii 
hegeliene rămîne mereu ac
tuală, ea reprezentind o con
diție fără de care cu greu ar 
putea cineva să purceadă la 
studierea. înțelegerea și însu
șirea operei Iui Marx și a fi
lozofiei marxiste.

Alegerea CONCEPTULUI 
ca temă a acestui studiu, este 
motivată prin faptul că el 
este principiul de construc
ție, de edificare sistematică

și sistemlcă a universului 
abstracțiilor hegeliene. Așa 
cum mărturisea cîndva au
torul, „Odată înțeles drept 
izvorul, drept obîrșia drept

RADU STOICHIȚĂ:

NATURA
CONCEPTULUI

LUI
LOGICA

KEGEL
din care toate 
la care toate se

va 
că 
se 
în

principiul 
purced și 
reîntorc spre a-și recunoaște 
autentica lor natură, CON
CEPTUL se dovedește a fi 
însuși CENTRUL UNIVER
SULUI pentru atotcuprin- 
zătoarea viziune hegeliană 
despre lume și viață“. Auto
rul relevă în prima parte a 
lucrării sale mișcarea dialec
tică proprie universului he
gelian și. ca atare, imaginea 
lumii corespunzătoare aces
tei mișcări.

Cel ce va parcurge aceas
tă lucrare, scrisă cu acurate
țe stilistică și științifică, tn- 
soțindu-1 pe autor în urmă
rirea pasionantei aventuri a 
conceptului hegelian în uni
versul său de abstracții, 
remarca, fără îndoială, 
eventualele îndoieli ce 
pot Ivi la un moment dat
subiectul cititor, sînt intuite 
cu un remarcabil simț peda
gogic și clarificate, lămuri
te in paginile Imediat urmă
toare, ceea ce, considerăm, 
constituie o calitate deosebi
tă a lucrării.

NI se pare, că pe drept 
cuvînt. „Natura conceptului" 
în „Logica“ lui Hegel a lui 
Radu Stoichiță, alături de 
„însemnări despre Hegel“ a 
Iui D. D. Roșea, este o lu
crare deosebit de utilă pen
tru oricine dorește și 
să 
cu 
ai 
ci 
că 
drept un exemplu de verita
bilă meditație filozofică nu 
numai actualilor student! ai 
profesorului Stoichiță (căro
ra el le dedică studiul), ci 
și foștilor 
studenți.

vrea 
se familiarizeze nu numai 
unul din marii exponenți 
filozofiei clasice germane, 
și ai filozofiei în genere,# 
ea poate să slujească

și viitorilor lui

IOSIF BODA

*

<

eficient a potențialului creator 
In domeniul tehnlco-științific 
este neîndoielnic una din posi
bilitățile cele mai directe și ra
pide de dezvoltare. Pentru aceas
ta este necesară urmărirea celor 
două componente de bază ale 
„corpului profesiilor tehnice" i 
să se dezvolte cantitativ, prin 
aceasta dezvoltîndu-se poten
țialul creativ ; și să se dezvolte 
calitativ prin utilizarea 
canalizarea creativității 
domeniile sau direcțiile 
mai oportune momentului.

sau 
spre 
cele 

___ ____________ ___ A- 
cest proces, însă, care In condi
țiile contemporane s-a multipli
cat imens, riscă să devină mai 
greu decît posibilitățile sale de 
propulsie, dacă putem spune așa. 
Aici se pare că s-a rămas mai 
în urmă, de unde și o eficacitate 
încă sub nivelul posibilităților. 
Citind raportul anual al „Con
siliului Unificat al Inginerilor“ 
din S.U.A., Erich Jantsch în a 
sa „Tehnologicol Forecesting in 
Perspective“ sublinia importan
ța concentrării activității de cer
cetare către toate domeniile 
pentru a asigura un echilibru 
optim al dezvoltării tehnologice. 
Nu întotdeauna a existat o su
ficientă mobilitate a gîndiril 
care să țină pasul cu necesită
țile noi care au apărut în so
cietate. O anume inerție a ca
nalizat cercetările tehnologice 
spre domenii tradiționale ca 
electrotehnica sau mecanica de 
exemplu, neglijînd alte domenii 
importante, mai apropiate de 
viața noastră cotidiană, ca 
transporturile, urbanismul, po
luarea. Aspectul cel mai nega
tiv al problemei este acela că 
fondurile afectate acestor do
menii sînt de cele mai multe 
ori destul de ridicate, dar efi
ciența cheltuirii lor este destul 
de mică tocmai datorită unei 
lipse de organizare a efortului 
de cercetare. In Suedia există 
preocupări în aceste direcții și

după cîte cunosc se preconizea
ză un program de coordonare a 
cercetării tehnologice 1

2 Cred că nu greșesc afir- 
mînd că neajunsurile 
organizării și coordonării 

cercetărilor privind îmbunătă
țirea- condițiilor de viață se 
află astăzi, poate mai mult ca 
oricînd, desigur încă nu în toa
te țările, în atenția forurilor 
naționale și a unora interna
ționale. în țările industriale 

dezvoltate capitaliste există, da
torită pluralității firmelor pto- 
ducătoare, tot atitea centre de 
cercetare sau dezvoltare care 
își concentrează atenția, în pri
mul rînd asupra programului 
propriu, mai puțin sau deloc 
corelat cu un plan mai larg, ra
țional de cercetare. Jn acest 
sens, în raportul de care amin
team mai înainte se sublinia 
ferm că nu există un for ai 
asociațiilor de asigurări șl 
cercetări în care aceștia să 
poată explora în comun pro
bleme de frontieră ale ști
inței în perspectivă, deși toc
mai în acest punct se află multe 
din cheile dezvoltării de mîine. 
Această situație a creat un ade
vărat „provincialism tehnic“ cu 
urmări dintre cele mai nefaste 
în planul cunoașterii. Pentru a 
se depăși această stare de su
perficialitate este necesar să 
se definească formele de cola
borare și organizare între or
ganizațiile de ingineri și cerce
tători !

Preocupările în acest sens, pe 
plan național, sînt concentrate 
de obicei în jurul academiilor 
de științe, cum este cazul și în 
Suedia, Anglia, Danemarca etc. 
Centrele naționale presupun 
însă, de altfel ca și cele interna
ționale, ca alături de cadrul de 
întîlnire a oamenilor de știință 
să existe și puternice instituții 
de informare și documentare.

Dintre acestea din urmă fac 
eforturi deosebite, așa cum s-a 
subliniat de altfel și la Confe
rința mondială de cercetare a 
viitorului, de la București, 
UNESCO, OCDE-ul, Euratorul 
și altele. Intrucît aceste organis
me nu au o poziție care să le 
permită decizii concrete, rolul 
lor este mai ales de a depista, 
sesiza și propune teme de cer
cetare de largă audiență uma
nitară, să ușureze schimbul de 
idei și informații prin organi
zarea de întîlniri sau schimburi 
de experiență între oamenii de 
știință din cele mai diverse col
țuri ale lumii dar care sînt fră- 
mîntați de aceleași probleme. 
Dacă la aceasta adăugăm și fap
tul că sistemele de pregătire a 
cadrelor, a condițiilor tehnice 
și materiale diferă de la un 
grup de națiuni la altele, apare 
odată în plus necesitatea uni
ficării eforturilor pentru ca dez
voltarea, progresul cunoașterii 
să se realizeze pretutindeni și 
aici prin prisma viitorului, un 
rol deosebit de important tre
buind să revină tocmai orga
nizațiilor internaționale I

Anchetă realizată de 
LIVIU TURCU

Gigairtii plutitori

Anul 1973 este hotărâtor pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal. Iată de 
ce rolul cercetării și proiectării, 
conform indicațiilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
capătă dimensiuni noi în dialo
gul fructuos pe care trebuie să-l 
susțină cu producția.

Acest lucru iese în evidență 
cu pregnanță și în domeniul re
alizării programului de dotare a 
flotei românești cu nave de un 
înalt nivel de competitivitate. în 
perioada 1971—1975 cît și în 
cea imediat următoare se vor 
construi, pe calele modeme de 
la Galați și Constanța, nave de 
mare tonaj. Adevărate premiere 
industriale realizate în țara noas
tră vor fi vapoarele de 55 000 
tone și petrolierele de 150 000 
tone. Or, pregătirea docu
mentației și rezolvarea pro
blemelor complexe ridicate de 
construirea acestor uzine pluti
toare încep de pe acum. Va 
trebui, de exemplu, revizuită 
greutatea corpului vasului și, 
totodată, optimizate dimensiuni
le sale, în vederea creșterii re
zistenței și a reducerii consumu
lui de metal. în același timp, 
cercetarea va trebui să stabi
lească caracteristicile cele mai 
potrivite din punct de vedere al 
funcționalității și al posibilități
lor de execuție și să recomande 
tehnologiile cele mai indicate. 
Acest lucru este cu atît mai ne
cesar, cu Cît, în momentul de 
față, se impune 0 mai mare di
versificare a navelor, care să 
transporte mărfuri ambalate, pa- 
letizate și, în special, containe- 
rizate.

„Astfel, se explică, ne infor
mează inginerul GELU KAHU, 
directorul Institutului de proiec
tări și cercetări navale din Ga
lați, prezența în programul de 
cercetare pe care ni l-am pro
pus, începînd cu 1973, a unor 
proiecte pentru navele port-con- 
tainere de 7 500 tdw, pentru 
realizarea lainerului de 15 000 
tdw și a cargourilor de 7 500 
tdw și 5 500 tdw. înzestra
te cu motoare semirapide. în 
domeniul navigației fluviale 
vom întocmi proiecte în vederea 
realizării unor împingătoare de 

putere mare și cu rază mare de 
acțiune. Mai mult, în momentul 
de față lucrăm la documentația 
cargourilor de 2 300 tdw și a 
tancurilor de 5 000 tdw, în baza 
căruia se vor executa, în aetua-

lul cincinal, 36 de nave de înal
tă competitivitate destinate ex
portului. Acest program vast și 
diversificat face ca, în perioada 
actualului cincinal, circa 70 la 
sută din producția navală să fie 
realizată în baza proiectelor pro
prii, deci cu 40 la sută mai mult 
ca în cincinalul trecut.

în afară de aceasta, ne infor
mează mai departe inginerul 
Gelu Kahu, vom acționa în con
tinuare pe linia asimilării de noi 
utilaje și echipamente navale. 
Ne-am propus, în acest sens, să

Referindu-se la dezvoltarea 
industriei de utilaj petrolier în 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia, în cadrul, 
unui interviu acordat unui grup 
de ziariști americani, faptul că 
România se numără printre pri
mele țări din lume care produc 
utilaje petroliere, ocupînd în 
această privință locul .3 irt pro
ducția mondială și locul 2 ca 
volum al exporturilor.

Intr-adevăr, instalațiile, a- 
gregatele, utilajele și echipa
mentele fabricate în țara noas
tră nu numai că satisfac aproa
pe integral necesitățile Indus
triei petroliere proprii, ci, o 
dată cu creșterea gradului de 
tehnicitate, capătă o pondere 
din ce în ce mai mare in volu
mul exporturilor românești. în 
ultimii ani utilajele românești 
au asigurat pînă la două treimi 
din necesarul de echipament pe
trolier al unor țări socialiste. 
Din valoarea totală a exportu
lui de utilaj petrolier, aproape 
o treime o constituie cele peste 
600 de instalații de foraj livrate 
în ultimii 10 ani, ceea ce în
seamnă, de asemenea, un re
cord.

Recunoașterea gradului ri

extindem gama de utilaje și 
echipamente al căror import de
venise „tradițional".

Prin această acțiune de asi
milare a agregatelor și aparata- 
jelor navale, va rezulta o redu
cere substanțială a importului, 
care, în prezent, se cifrează la 
circa 35 la sută din costul unei 
nave.

în același timp cercetarea se 
va orienta și către rezolvarea 
unor probleme tehnologice de 
mare interes pentru șantierele 
navale, datorită eficienței lor e- 
conomice deosebite. Este vorba, 
printre altele, de centrarea mo
toarelor principale și a liniilor 
de axe, introducerea sistemului 
de montaj după metoda agregat, 
extinderea metodei de fasonare a 
tablelor prin încălzire liniară și 
introducerea PAL-ului melami- 
nat și ignifugat ca înlocuitor al 
panelului și lemnului.

ION VĂDUVA-POENARU 

dicat de tehnicitate al utilajului 
petrolier ■ românesc a fost con
firmată atît prin comportarea 
acestuia în șantierele din peste 
25 de țări ale lumii, cît și prin 
distincțiile importante — cum 
au fost medaliile de aur de la 
Leipzig și Brno — și aprecierile 
elogioase de care s-au bucurat 
la numeroase tîrguri și expozi
ții internaționale. La Expoziția 
Realizărilor Econormei Națio
nale din 1969, ca și la edițiile 
1970 și 1972 ale Tîrgului Inter
național București standurile de 
utilaj petrolier au constituit una 
dintre atracțiile principale pen
tru Specialiștii români șl străini.

Această adevărată revoluție a 
construcției de utilaj petrolier 
ca și dezvoltarea în continuare 
a unui domeniu legat de creș
terea continuă a necesarului de 
țiței pentru industrie — pe plan 
mondial consumul a atins peste 
2 miliarde de tone în anul 1969 
și se estimează că în anul 1980 
el se va cifra la peste 4 mili
arde de tone — au pus în fața 
cercetării și proiectării pro
bleme deosebite. încă de la în
ființarea sa, în 1955. Institutul 
de proiectări și cercetări pentru 
utilaj petrolier — T.P.C U.P. a 
trecut la rezolvarea sarcinilor 
de mare complexitate ridicate 
de producție.

Vedere din portul Constanța Foto : O. PLECAN

Acest institut din cadrul Cen
tralei Industriale de Utilaj Pe
trolier din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele 
îi aparține gîndirea tehnică ce 
a stat la baza unora din marile 

Un domeniu al priorităților mondiale românești 

UTILAJUL PETROLIER
reușite ale industriei construc
toare de utilaj petrolier româ
nești. în 1957, instalația de fo
raj cu mast rabatabil 4 LD-150 
capabilă să atingă adîncimi de 
3 200 metri. In 1964, instalația 
de foraj 3 DH-200 ce atingea a- 
dîncimi de 5 308 metri, premiată 
cu medalia de aur la Tîrgul In
ternațional de la Leipzig ; în 
1966 instalația românească 4 
DH-315 stabilește, în R.D.G., re
cordul de adîncime al forajului 
în Europa. La aceste succese se 

adaugă, începînd din 1967, o 
nouă serie de instalații de fo
raj de mare performanță : cu
noscuta familie de instalații de 
tipul „F“. „Primului născut“, 
F-200 A, i se conferă, în 1967, 

medalia de aur la Tîrgul In
ternațional de la Leipzig, iar 
un an mai tîrziu, la Brno, ace
lași trofeu. Anul 1968 aduce și 
înnoirea completă, pe baza pro
iectelor realizate la I.P.C.U.P., a 
întregii producții românești de 
sape de foraj. In anii următori 
intră în fabricație alte tipuri de 
instalații, de mare performanță, 
din aceeași serie „F“ : F-125 și 
F-320, capabile să atingă adîn
cimi do 2 800 si respectiv 6 000 
metri. In prezent, la Uzina 1 

Mal Ploiești se pregătește exe
cuția uneia dintre cele mal noi 
creații ale specialiștilor de la 
I.P.C.U.P., instalația F-500 pen
tru forajul la adînclmi pînă la 
10 OO0 metri.

In toate aceste instalații, ca 
și în celelalte creații ale specia
liștilor institutului se remarcă 
grija pentru aplicarea unor so
luții constructive originale, care 
să asigure performanțe ridicate 
precum și o utilizare rațională a 
metalului. Pe bună dreptate se 
vorbește în prezent în rîndvl 
specialiștilor despre „linia ro
mânească“ în construcția de u- 
tilaj petrolier, despre priorită
țile mondiale cucerite de specia
liștii noștri. In această privință

Importul de licență 
n-a mai avut loc

In urmă cu citva timp co
lectivul Uzinei „23 August" 
— București a primit sarcina 
asimilării in producție a mo
toarelor de mare putere ne
cesare fabricației locomotive
lor hidraulice, acționării in
stalațiilor de foraj și propul
sie navală. O sarcină de mare 
răspundere dacă ne gîndim 
la complexitatea produsului 
respectiv.

Pentru a reduce efortul va
lutar, un colectiv de tineri 
jpecialiștl din cadrul servi
ciului de cercetări uzinale 
au conceput și realizat un 
procedeu original pentru tur
narea carterului motor, una 
dintre cele mal complicate 
piese ce intră în componența 
noului produs.

Cartere din aliaje neferoa
se, de greutăți mai mici șl 
configurație mai simplă se 
mai turnaseră In uzină, dar 
a te încumeta să torni noile 
tipuri de cartere, mult mal 
complicate și mal grele nu 
era deloc o treabă ușoară. 
Pasiunea, competența profe
sională, îndrăzneala de a ieși 
din canoanele vechilor pro
cedee au fost însă mult mai 
puternice decît îndoiala, re
ținerea.

un fapt este, credem, edificatori 
asigurarea necesităților indus
triei românești, ca și clștigarea 
unuia dintre primele locuri pe 
piața mondială, s-au făcut pe 
baza unei concepții proprii, fără 
a se recurge la nici un import 
de licență.

Materializarea acestei gîndirl 
tehnice nu a fost posibilă decît 
cu colaborarea intensă a uzine
lor constructoare de utilaj pe
trolier, Uzina 1 Mai Ploiești, U- 
zina de Utilaj Petrolier Tîrgo- 
viște și Uzina Mecanică Cîmpina.

Desigur, enumerarea realiză
rilor specialiștilor români Intr- 
unui dintre domeniile de cea 
mai înaltă tehnicitate ale indus
triei contemporane ar putea 
continua. Ni se pare însă mai 
important să ilustrăm eforturile 
deosebite ce se fac în prezent 
în institut pentru a se asigura 
transpunerea în fapte a indica
țiilor date de secretarul gene
ral al partidului, la Conferința 
Națională și în cadrul recentei 
plenare a C.C. al P.C.R., oame
nilor de știință din țara noas
tră. Astfel, pentru a asigura pu
nerea în valoare a noi surse de 
materii prime, specialiștii de la

Modiflcînd total vechea teh
nologie, tinerii cercetători 
au realizat un nou tip de re
țea de turnare, care premile 
solidificarea simultană și di
rijată a piesei cu ajutorul 
unor răcitori avînd viteze de 
răcire diferite. Experimen
tată In producția de serie 
noua soluție a dat rezultate 
excelente. în acest fel s-a 
renunțat la importul licenței 
tehnologice și utilajeloi, 
scurtîndu-se cu un an durata 
de asimilare. Pe lîngă econo
mia de valută realizată, folo- 
sindu-se noul procedeu pro
centul de rebuturi a scăzut 
simțitor, realizîndu-se, pe a- 
ceastă cale, importante eco
nomii de metal și manoperă.

Brevetată ca invenție sub 
denumirea de „Procedeu și 
rețele de turnare pentru pie
sele mari din aliaje nefe
roase", noua tehnologie de 
fabricație vorbește, elocvent, 
peste granițele țării, despre 
capacitățile de creație a teh
nicienilor români.

De notat faptul că noua 
tehnologie s-a extins și la 
alte piese, efectele economice 
la nivelul unul an de folosin
ță fiind de mai multe mili
oane lei. Ing. A. BRÎNZAN

I.P.C.U.P. studiază, în cadrul 
unor programe prioritare, rea
lizarea de utilaje destinate fo
rajului marin și pentru mari 
adînclmi, ca și metode și teh
nologii noi pentru mărirea fac
torului de recuperare a țițeiului 
din zăcămînt. Pentru a conferi 
produselor românești o compe
titivitate și mai ridicată pe pia
ța internațională, sînt în Curs 
cercetări pentru îmbunătățirea 
sapelor de foraj. Prin abordarea 
unor soluții noi, care constituie 
și ele priorități mondiale, se 
estimează obținerea, la nivelul 
economiei naționale, a unor e- 
conomii de peste 50 de milioane 
lei anual la cheltuielile de fo
raj, precum și însemnate posi
bilități de valorificare a noilor 
produse românești peste hotare. 
In sfîrșit, pentru o folosire Cît 
mai bună a metalului, pentru 
reducerea consumului specific, 
ca și pentru o mai mare func
ționalitate a utilajelor, sînt rea- 
nalizate și produsele aflate in 
fabricația curentă, alături rie 
produsele noi. în acest sens se 
poate semnala faptul că la reali
zarea noilor pompe triplex de 
noroi, care vor înlocui pe cele 
duplex de aceeași putere, se va 
obține o scădere a consumului 
de metal de circa 25 la sută.

PETRE JUNIE
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI

Cum stăpîniți
„mașina timpului“?

cu care încă mai aștept 
aceeași părere a dv. des
pre scrisoarea Feliciei Po
pescu, tînăra propovă
duitoare a nesincerității 
în relațiile cu băieții. Ați 
uitat că ne datorați a- 
ceste răspunsuri ori aș
teptați ca să uităm noi ?"

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

Jacques 
Yves Cousteau

>■

Renumitul ocea
nograf, deschizător 
de drumuri în cer
cetarea adincimilor 
oceanice s-a născut 
la Saint-Andre- 
de — Cubzac în a- 
nul 1910. După o pe
rioadă de activitate 
în marină în cali
tate de căpitan de 
covertă, el a inițiat 
și creat grupul de 
cercetări submari
ne a Marinei națio
nale franceze (1944). 
Ulterior a devenit 
un renumit ocea- 
nograf dublat de un 
talentat cineast.

Cousteau a inițiat 
și colaborat la a- 
menajarea renu

mitului vas de cer
cetări oceanograli- 
ce „Calypso" care 
a efectuat prima sa 
călătorie de studii 
în Marea Roșie în 
1951—1952. 
ventatorul 
„scafandru 
nom“ care 
explorările
rine independente 
și o cameră sub
marină specială.

Este autor a nu
meroase filme sub
marine : „La 18 me
tri adîncime", 
pave" — 1945, 
mea tăcerii"
1947, „In largul 
coastelor tunisie
ne", „Focile de pe

Este in
timii 

auto- 
permite 
subma-

ț 
f

rîul Oro“, „Delfini 
și cetacee“ — 
1948—1949 etc. O- 
mul de știință iși 
continuă
tea de

activita- 
cercetări

subacvatice pe o 
navă de gen „farfu
rie scufundătoare". 
Este directorul Mll- 
zeului oceanografie 
din Monaco.

Curajul
de a înainta...

SANDA ANASTASIU, 
20. ani, studentă, Constan
ța : „Mi s-au lungit ure
chile așteptînd părerea 
dv. în privința viabilită
ții unei rubrici matrimo
niale la „Mica publicitate" 
și am consumat cantități 
industriale de tutun pen
tru a-mi stimula răbdarea

Nici una nici alta. Cerînd cititorilor să-și exprime opi
niile despre cele două chestiuni pe care le amintești, 
am socotit că e normal să și aștept — fără tutun, că 
m-am lăsat de fumat — scrisorile lor. Nefiind grăbit 
și, spre deosebire de tine, păsîndu-mi prea puțin de 
aspectul urechilor mele, am acordat cititorilor un ră
gaz de o lună. Dacă crezi că am greșit, critică-mă as
pru, tovărășește. Din păcate însă n-o să asiști și la au
tocritica mea sănătoasă, pentru că eu cred că am pro
cedat bine. In această lună am primit cîteva sute de 
scrisori -— majoritatea cu privire la „cazul Feliciei P:>- 
pescu", dar destule și, mai ales, concludente, relativ 
la căsătoria prin „Mica publicitate*. Acum le triez, Ie 
sortez, le apreciez, le depreciez, mă rog, fac tot ce este 
omenește posibil ca în săptămînile ce urmează să-și gă
sească locul în ziar. Numai eu știu cîtă bătaie ^de. cap 
am cu ele, dar vorba colegului meu de suferință și ne
murire, Molière : „Tu l’as voulu, George Dandin !" — 
adică : tu ți-ai făcut-o, nenorocitule !

M. N., București s

„Dragă tovarășe, 
am 23 de ani și lucrez la 
„Metaloglobus" ca mun
citor calificat. Îmi iubese 
foarte mult meseria, dar 
acum nu vreau să vă 
scriu despre mine, altceva 
vreau : să mă ajutați să 
aduc pe drumul cel bun 
un prieten de-al meu. Se 
numește Vasile Lazăr șl 
locuiește pe strada Olim- 
pului nr. 38, sectorul II, 
București. Are 22 de ani 
și încă nici o ocupație. 
Face parte dintr-o fami
lie destrămată — mai are 
doi frați, el fiind cel mai 
mic — și cînd fratele cel 
mare a împlinit 5 ani, pă
rinții s-au despărțit, iar 
prietenul meu și cu fra
tele mijlociu au rămas la 
tatăl lor. Acesta i-a iubit 
și i-a îngrijit pînă în mo
mentul cînd s-a recăsă
torit. Pe urmă i-a trimis 
pe la diverse cămine. Cînd 
veneau acasă, îi bătea și 
H alunga, noaptea dor
meau prin coteț la mama 
lor bună, căci nu îndrăz
neau să-i bată la usă. 
Vremea a trecut și băie
ții, neocupîndu-se ni
meni de ei, au rămas cu 
5 clase. Si prietenul meu, 
Vasile Lazăr, e tot cu 5 
clase, dar și fără nici o

M-ar bucura să i se poată face acest mare bine prie
tenului tău. Pînă atunci însă, lasă-mă să mă bucur că 
am fost printre primii care au citit scrisoarea ta, scri
soarea unui prieten atît de inimos. Ziarul va face tot 
ce-i stă în putință — și îi stă în putință mai mult de
cît să publice rândurile tale — pentru ca să-ți vezi 
prietenul pe drumul cel bun, iar eu voi aștepta ziua — 
ce-o doresc cît mai apropiată — cînd scrisul tău, sau 
vocea ta la telefon, sau, ce să ne mai încurcăm cu ju
mătăți de măsură, tu 
spui : „E-n regulă cu 
zină, dau eu o bere 1“

la 17 ani, a unui asemenea om, tot i-aș fi răspuns că 
la această vîrstă potrivit este să ai un prieten de-o sea
mă cu tine, un coleg de școală sau de muncă. Despre 
un asemenea coleg poți, dacă vrei, să știi totul, dar și 
mai important este că el n-are vreun motiv să-ți ascun
dă ceva. Desigur, și un băiat de 17-18 ani poate să 
te mintă în privința stării sale civile, dar invers decît 
a făcut-o „prietenul" lui Gechi. EI poate să spună, e- 
ventual, că este căsătorit și 
mai frumos și mai deștept 
mai greu de crezut, chiar 
naive...

LUMINIȚA ȘTEFAN, 
19 ani, Lehliu-Gară :

„Stimate O.P.-I., 
în toamna asta am cu
noscut un băiat care mie 
mi s-a părut deosebit; 
mă atrăgea modestia lui, 
sinceritatea lui și-mi plă
cea chiar și faptul că era 
tăcut. De ce vă scriu ? 
Pentru ca să vă spun ceva 
cu care, de fapt, trebuia 
să încep. Băiatul pe care 
l-am cunoscut este sol
dat și faptul acesta mi-a 
pricinuit destule neca-

are o duzină de copii, unul 
ca altul, dai- parcă e ceva 

și de către fetele cele mai

socialismului, sfnt în sta
re de cela mai frumoase 
sentimente omenești și 
tocmai o prietenie since
ră respinși, ? Au fostră resping ? Au fost ei 
în stare să se lupte cu 
apele răzvrătite, salvînd 
copii, femei și bunuri ma
teriale, unii chiar cu pre
țul vieții lor, au fost ei în

- și
re

st are să muncească zi 
noapte la strîngerea 
coltei — și asta chiar în 
comuna noastră1 — și 
sînt în stare să înțeleagă 
o prietenie adevărată r

nu

de JACQUES-YVES COUSTEAU

O întoarcere în timp la activitatea desfășurată 
de mine în calitate de cercetător al adincimilor 
albastre mi se pare a fi răspunsul cel mai po
trivit pe care-1 pot da ziarului de tineret la 
ancheta sa internațională. Această activitate 
laborioasă desfășurată de-a lungul a numeroși 
ani o împart în două perioade : a) a primilor 
14 ani de aventuri submarine în care ne-am ba
zat mai cu seamă pe calitățile noastre umane 
naturale, pe deprinderile pe care ni le-am for
mat în luptă cu vitregia adîncurilor ; b) epoca 
nouă, după ce ne-am început cercetările, în 1957, 
pe vasul „Calypso“ continuate cu o „farfurie 
scufundătoare“, în care tehnica își prevalează 
virtuțile și-l desăvîrșește pe om.

Pentru oamenii tineri mi se pare a fi mai 
atractivă prima etapă a cercetărilor, de care 
îmi amintesc deja cu nostalgie, deoarece este 
epoca tinereții și a ambițiilor nereținute de ni
mic. După cum mă confesez și în cărțile mele, 
Ia început a fost o epocă romantică, mai mult a 
visării cu ochii deschiși.

...Eram la Mourillon, în apropiere de Toulon, 
într-o duminică dimineață, prin 1936. Mă pre
găteam să fac o baie în mare. Cu această oca
zie mi-am pus pentru prima oară niște ochelari 
speciali Femandez pe care mi-1 împrumutase 
noul meu prieten. Tailliez. Pînă în clipa aceea 
nu fusesem decît un ofițer tunar de marină, 
obișnuit să străbată mările fără să se sinchiseas
că prea mult de ce se ascundea în adîncul lor. 
înotam bine craul si n-aveam altă grijă decît 
să-mi desăvîrșesc stilul

Marea era pentru mine, înainte de toate, un 
amestec sărat care-mi ustura ochii ; cu toate 
astea, asemenea multor mii de alți înotători, 
îmi plăcea încă din copilărie să mă scufund și 
să scot la suprafață, pe dibuite, pietricele sau 
obiecte strălucitoare. Spectacolul modest pe 
care mi-1 oferea adîncul mării la Mourillon a 
fost o îneîntare i vedeam într-un metru cub de 
apă doar chefali’ argintii înotînd deasupra unor 
stînci mici, acoperite de mușchi șl înfipte în
tr-un nisip cenușiu, iar la suprafață, cînd mi-am 
scos capul, tramvaie, stîlpi de telegraf, oameni. 
Mi-am băgat din nou capul în apă : nici urmă 
de viață civilizată ; eram iarăși într-o junglă 
deasupra căreia pluteau „înotători fără capete“. 
Simțeam nevoia să împărtășesc șl altora naiva 
mea descoperire. Astfel, uneori, un eveniment 
neînsemnat poate schimba cursul vieții noastre, 
dacă bineînțeles avem norocul să ne dăm sea
ma de prezența lui, să renunțăm fără șovăire la 
preocupările noastre dinainte și să ne avîntăm 
cu hotărire într-una nouă. Este ceea ce mi s-a 
întîmplat și mie în ziua aceea de vară, cînd am 
început să văd în mare.

Ascultam cu lăcomie poveștile cu semizeii care 
străbateau Mediterana mascați, încununați cu 
ramuri de palmier și purtînd arme barbare. 
Știam că la Sanary, Lemorigne, un om excep
țional se scufunda sub apă și omora peștii cu 
praștia, șl că mai era un băiat care se numea 
Dumas, despre care se spunea că pescuiește cu 
o dibăcie nemaipomenită. Tailliez și cu mine 
ne-am străduit să le urmăm pilda ; doi ani mai 
tîrziu l-am întîlnit pe Dumas. Acesta din urma 
a și devenit unul din principalii mei colabora
tori împreună cu care am scris „Lumea tăcerii“.

Un alt moment din autobiografie îmi revine 
adesea în fața ochilor. Este anul 1948 cînd ne-am 
hotărît să aducem lumină adevărată în zona în
tunecată a adîncurilor. Eram sătui de albastrul 
monocrom al adîncurilor șl vroiam să redăm 
peisaj Iilor de sub apă adevăratul lor colorit. In 
plină amiază, Dumas a coborît în apa limpede 
un reflector electric, puternic, legat de supra
față printr-un fir. Ajuns la 40 m, a aprins lam
pa. Ce explozie I Fasciculul luminos a făcut să 
țîșnească din albastrul universal un bîlci uluitor, 
dominat de roșu și portocaliu, în nuanțe bogate 
si calde ca acelea ale tablourilor lui Matisse. 
înotam în cerc, fermecat. Nici peștii nu văzuse
ră vreodată ceva asemănător. Din acel moment 
ne-am simțit obligați să facem un film în culori 
în zona albastră care începe Ia aproximativ 
40 de m adîncime. Vreme de 10 ani făcusem 
numai filme in negru și alb.

Dar primul nostru film ? Acesta a fost lucrat 
la mică adîncime șl era puternic colorat de lu
mina solară. In iulie 1946 la amiază, am luat cî
teva secvențe bune la 60 de metri adîncime, 
fără lumină artificială. In 1948 am filmat scu
fundătorii la lucru pe galera de la Mahdia, la 
o adîncime de 50 de metri, cu un film colorat șl 
fără lumină artificială. In general, noi nu ne 
scufundam ca să facem filme, ci făceam filme 
ca să păstrăm amintirea scufundărilor noastre. 
Cea mai mare parte din egi 20 de kilometri de 
peliculă pe care i-am folosit sub mare în primii 
15 ani de activitate au rămas în arhivă. Fără 
aceste documente Marina națională nu ne-ar fi 
dat niciodată autorizația de a alcătui un grup

de cercetări, după care s-a trecut la construcția 
lui „Calypso“.

în vremea tinereții am degustat cele mai deo
sebite delicii ale vieții de scufundător cu sens 
Pentru a contribui la cunoașterea vizibilității 
sub .mare, am dorit multă vreme să mă scufund 
în timpul nopții. Există scafandrieri cu cască 
care nu se tem să lucreze noaptea : opacitatea 
apei noroioase din porturi și din rîuri i-a obiș
nuit să vadă slab. Eu însă mă temeam de mare 
noaptea. Am ales pentru această experiență un 
loc pe care îl cunoșteam bine. Era o grămadă 
de stînci la o adîncime de 8 m. Era o noapte 
de vară, fără lună, dar cerul era plin de stele. 
Abia mi-am băgat masca în apă că noctilucii 
și-au mărit lumina clipind ici si colo ca niște 
licurici. Deasupra capului meu barca se trans
forma într-un oval tremurător de argint. Ima
ginația îmi rătăcea în întuneric... N-am mai re
zistat și mi-am aprins lampa electrcă. O rază 
conică orbitoare a străpuns apa și toate celelalte 
lumini mai mici s-au stins deodată. Rezultatul 
a fost că n-am mai văzut nimic și-am pierdut 
orice simț al orientării. Mi-am stins din nou 
lampa șl am Izbutit să-mi birui teama... Cînd 
m-am urcat din nou pe vas prinsesem gustul 
acestei aventuri.

Nu voi regreta niciodată timpul vieții noastre 
în care ne-am dedicat mării. De la bucuriile 
copilărești ale vînatului submarin am ajuns la 
colecțiile de fotografii, apoi ne-am jucat con
struind respiratoare, după care am făcut studii 
de fiziologie a scufundării, ca să alegem în cele 
din urmă cariera de oceanograf.

Adesea unii oameni practici mă întreabă : „De 
ce țineți neapărat să coborîți în mare ?“ In
tr-adevăr, ar fi de dat cîteva explicații... Pe us
cat, stratul locuit de animale și de plante e o 
peliculă subțire, a cărei grosime nu întrec înăl
țimea arborilor mari. Pe scara planetei, păsările 
se mărginesc să se tîrască. In sînul oceanului și 
al mărilor se petrece fenomenul invers, adică 
spațiul întreg palpită și volumul însuflețit este 
de o mie de ori mai vast decît al nostru.

Omul va pătrunde în mare, el nu mai are de 
ales. Nu de alta, dar din cei 510 milioane km p 
cît măsoară suprafața globului, hidrosfera re
prezintă 361 milioane km p, aceasta din urmă 
fiind deosebit de puțin cunoscută. Marea a în
ceput de-acum să furnizeze din belșug carne, 
vegetale, minerale, îngrășăminte, petrol si anti
biotice. Oameni de știință au dovedit deja că 
în adîncul mărilor și oceanelor se află depuse 
circa 30 la sută din totalul resurselor terestre 
care nu sînt încă exploatate ; mă refer la depo
zite minerale, la uriașele rezerve de alge șl 
pește, Ia imensele zăcăminte de gaze naturale, 
sare, petrol. Este și firească dorința de cunoaș
tere a acestor bogății avînd în vedere că în ju
rul anului 2 000 populația va atinge 7 miliarde de 
oameni, iar în perioada următoare ea se va ri
dica pînă la 10 miliarde. Și cînd te gîndești că 
astăzi oceanele șl mările nu oferă decît 3 la sută 
din hrana omenirii, în ciuda imenselor bogății 
care sălășluiesc în adîncimi !

Astăzi, scafandrul autonom tradițional nu mai 
reprezintă o soluție. A venit vremea laboratoa
relor și a centrelor de cercetări. Numai că pen
tru a putea să stăpînească adincimile, omul va 
trebui să cunoască toate subtilitățile mării. A- 
cesta este și sensul înființării Comisiei interna
ționale pentru exploatarea științifică a Mării 
Mediterane ; de asemenea UNESCO a organizat 
în cadrul acțiunilor sale imoortante „Deceniul 
hidrologic internațional", multiplicat ca impor
tanță prin_crearea de către O.N.U. a unui Co
mitet pentru studiul folosirii în scopuri pașnice 
a resurselor oceanului mondial. De altfel,’ pe
rioada 1970—1980 a fost decretată „Deceniul 
oceanologic internațional“. Diversele program» 
specializate de cercetări se bazează acum pe tot 
ceea ce au înfăptuit înaintașii și care ar putea 
fi denumită drept o „tehnologie a mărilor șl 
oceanelor“. De altfel, chiar în acest an, trei 
submersibile specializata în cercetările subacva 
tice vor participa ia acțiunea de explorare la 
3 000 de metri adîncime a zonei dorsale atlanti
ce, la 350 km sud de Insulele Azore.

Nu cred să existe o dorință mai vie a unor 
oceanograf! decît aceea de a putea contribui în 
cit mai mare măsură la obținerea unor rezultate 
ce vor avea, neîndoios, o mare însemnătate 
pentru destinele oamenilor care vor trăi In vii
tor. Și cred că printre cei tineri se află mulți 
curajoși, oameni dispuși să-și dedice eforturile 
studierii și găsirii unor posibilități pentru ca 
oamenii să se poată adapta la adîncimi cit mai 
mari, să-și poată petrece un timp cît mai înde
lung sub apă, pentru a lucra, treeîndu-se astfel 
pe scară largă la viața subacvatică. De ce nu ? 
Nu este vorba de o supoziție, ci de o realitate 
pe care ne-o facem tot mai pregnantă sub ochii 
noștri.

fie trimiși acolo. Nu mai trebuie, cred, să adaug că vo
lumul va cuprinde printre planșele sale celebrul portret 
al pictorului David făcut doamnei de Recamier (de la 
care ni se trage „recame“-ul din scrisoare) și portretul 
subsemnatului, în mărime naturală, operă a prietenului 
Florin Pucă, reprezentîndu-mă stînd în mîini și discu- 
tînd cu Avram Lingură diveise chestii care se pot ivi 
între doi oameni normali.

ANA LENȘ, Timișoa
ra :

„Tovarășe O.P.-I., 
vreau să vă întreb și eu 
ceva dar mai înainte vă 
voi relata o întîmplare :

Un tînăr ia din ziar 
adresa unei tinere și-i 
scrie. Se stabilește între 
ei o corespondență obiș
nuită în asemenea situa
ții ; ambii discută despre 
prietenie, desprp dragos
te, despre profesie — e 
clar. După un timp, tî
nărul îi propune tinerei o 
întîlnire pentru a o cu
noaște și fixează întîl
nirea peste 3-4 luni. Acum
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De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

meserie. Acum, cum spu
neam, are 22 de ani și 
nu-i de nici un folos so
cietății, mi-e și frică si 
mă gîndesc din ce tră
iește. Prin 
rubricii „De la om la om 
eu chem la 
cată pe acei tovarăși care 
se ocupă de asemenea ti
neri, îi chem și îi rog din 
suflet să-l lămurească pe 
prietenul meu să se apu
ce de lucru, li vor face 
un mare bine — acel 
mare bine pe care n-am 
reușit, să i-l fac eu. Vă 
mulțumesc, vă rog încă o 
dată să-mi ajutați priete
nul și eu voi reveni cu 
încă o scrisoare“.

intermediul et 
t 

adresa indi-

puri. Pe la noi, o priete
nie între o fată și un bă
iat în uniformă de ostaș 
este privită de mulți oa
meni drept ceva înjositor 
pentru fată. Și oameni în 
vîrstă dar și destui tineri 
gîndesc așa: „Te-ai plim
bat cu un ostaș, înseamnă 
că ești o ușuratică. In
tre el și tine nu poate e- 
xista doar o prietenie. 
Știm noi cum sînt osta
șii : vin, pleacă, altceva 
vor de la o fată, nu un 
sentiment curat“. Dar de. 
ce, mă întreb eu, tinerii 
ostași care au atîtea ca
lități să nu fie în stare 
de un sentiment curat de 
prietenie ? Sînt în stare 
să îndeplinească misiuni 
grele pentru apărarea pa
triei, pentru construirea

Nu se poate una ca asta. 
Dar nu v-aș fi scris ca 
să vă povestesc despre 
mentalitatoa unora de pe 
la noi dacă această men
talitate n-ar fi fost și a 
mea pînă nu de mult. Cu 
băiatul acela în unifor
mă de ostaș pe care l-am 
cunoscut în toamnă, 
m-am purtat foarte urît. 
Deși, cum spuneam, nu> 
atrăgeau calitățile lui, îl 
făceam să creadă că mi-e 
indiferent. Acum mă cert 
pentru purtarea mea și 
vă rog să-i transmiteți 
prin ziar —• lui Dan la 
unitate — aceste cu
vinte : „Aș da oricît să-n- 
torc timpul înapoi, să 
regăsesc tot ce-am pier
dut, să-ndrept răul ce-am 
făcut 1“

prietenă, etc... Ea credea 
tot mai mult în el. li tre
cea cu vederea crizele de 
megalomanie, frazele care 
uneori dovedeau prea 
multă iubire de sine... Ei 
bine, cu două săptămîni 
înainte de întîlnirea 
xată, tînărul a încetat 
mai scrie. Tînăra s-a 
griiorat. A crezut că 
bolnav, s-a speriat 
poate nu mai există, 
așteptat mai mult 
două luni un cuvînt 
la el. Și acesta a venit... 
Tînăra desface scrisoarea 
emoționată, însă după ce 
citește cîteva rînduri e 
cuprinsă de furie și dez
nădejde. Tînărul o anun
ță fără menajamente că 
s-a căsătorit și nu găseș
te nici măcar un singur 
cuvînt mai cald, mai o- 
menesc. Pur și simplu co
munică ce are de comu
nicat. Ca și cum ar spu
ne : azi cm făcut bale 
sau am călătorit cu tram
vaiul.

Iată si întrebarea : în 
cazul descris, tînărul. a 
fost, fără obraz ori tînăm 
naivă că a crezut în el ?

Nn știu ce-o să-mi răs
pundeți. Dar știu că tî
nărul n-avea voie să cree 
ze iluzii unei flinte ne 
care n-o văzuse nicioda
tă. Încet. încet l-a inocu
lat o mare bucurie, ca 
apoi s-o nimicească bru
tal. Ar trebui să existe o 
instanță care să. judece 
pe hoții de iluzii, pe oa
menii fără suflet. Ei nu-și 
dau seama ce parte fru
moasă dintr-un suflet, u- 
cid prin acest mod de 
gură, dar nu că a început 
comportare".

fi
să 

în- 
e 

că
A 

de 
de

T. GECHI, Lugoj :

în carne și oase, o să 
Vasile ! Pînă la prima

„Dragă redacție, 
nu-mi e ușor să-mi 
vestesc viața dar e 
să știe și cititorii ziarului 
ce am pățit eu și să facă 
așa ca 
că și ei la fel. Am 17 ani 
și locuiesc de cîteva luni 
în orașul Lugoj. La vîrs- 
ta mea am găsit că este 
potrivit să am un prieten 
care să-mi satisfacă toa
te dorințele. Am cunos
cut un băiat care mi-a 
propus prietenie și mi-o 
mărturisit seară de sea
ră cînd mă conducea a- 
casă că mă iubește și 
vrea să mă facă fericită. 
La rîndul meu am crezut 
tot ce el mi-a mărturisit 
și l-am iubit tot mai mult. 
Nu-mi plăcea să-l trișez 
deloc și de aceea îi sa-

po
tine

să nu mai pățeas-

vii să-mi 
lui chen-

dorințe-tisfăceam toate dorințe
le. Dar într-o zi mergtnd 
în oraș am văzut priete
nul cu o verighetă în 
mină (probabil: în de
get, o.p.-i.) și cu o fe
meie care îi era nevastă 
și amîndoi împingeau un 
cărucior cu un copil mic. 
Eu am mers la el și l-am 
salutat și respectiva vă- 
zîndu-mă s-a uitat la el 
mirată. Atunci el zice că
tre ea : „Draga mea să-ți 
fac cunoștință cu o ^prie
tenă de la servici". Eu 
cînd am auzit așa ceva 
am rămas ca la dentist și 
atunci mi-am dat seama 
că băiatul în care cre
deam foarte mult era că
sătorit, Vă rog să publi
cați această întîmplare să 
afle și celelalte de-o sea
mă cu mine și să nu crea
dă în orișicine".

Scrisoarea, concludentă prin ea însăși,•face comenta
riul meu de prisos. Totuși mă simt obligat să adaug 
că pe mine povestea de mai sus nu m-a lăsat „ca la 
dentist". Ii prevedeam finalul nu- tocmai vesel și nu 
tocmai deschizător de poftă de viață încă de la fra
za : „La vîrsta aceasta (adică la 17 ani) am găsit că 
este potrivit să am un prieten care să-mi satisfacă toa
te dorințele". Nu mă leg de cuvintele corespondentei, 
înțeleg bine ce-a vrut să spună, inabilitatea ei de a se 
exprima nu mă duce în eroare. Chiar dacă ar fi scris 
că pretențiile îi sînt ceva mai modeste decît găsirea,

V

Și scrisoarea Luminiței se numără printre acelea care 
mă scutesc de comentarii, dar, de data aceasta, nu și 
de autocritică. Stupiditatea imensei majorități a texte
lor de muzică ușoară mă îndemna să le resping pe toa
te, în bloc. Declar cu mîna pe inimă că rn-am pripit. 
Atîta timp cît un singur text, cel citat de Luminița, — 
nici el o capodoperă ; nu asta am vrut să spun — este 
în stare să acompanieze un sentiment atît de frumos, 
sînt gata să mă fac mai bun și, dimineața, cînd la ra
dio se va transmite melodia preferată, să nu mai aruno 
chiar cu tot ce-mi cade în mînă în aparat (Unele obiec
te să le mai păstrez și pentru seara, cînd va 
emisiunea 10 melodii preferate 1).

începe

fi cînd 
și-și ia 

n-a

scroafa 7 purcei 
or crește îi vinde 
mașină, dar bucuria 
durat mult din cauza mo
bilei pt. că a luat purceii 
și i-a dus în cameră, ia 
băgat în ladă la recameu 
la căldură să le meargă 
bine, dar lada fiind strim
tă fără lumină și aer la 
murit S purcei rămînînd 
doar cu doi care pînă acu 
se simt bine că sînt mai 
în larg și cu lada deschisă 
pe jumătate. Iar acu la 
încheiere vă rog mult 
să-mi scuzați scrisul poate 
cu greșeli și să ne scrieți 
părerea do. în legătură cu 
acel anunț și cele petrecute 
de Florica Colojoară Ma
rian".

AVRAM LINGURA, 
Gîrlești, Caraș-Severin :

„Eu prin intermediul a- 
cestei scrisori vă rog să 
dați un anunț la ziar prin 
care să se anunțe toate 
fabricile de mobilă din țară 
să binevoiască și să trans
forme noile modele care 
au apărut acu în ultimii 
ani și anume cu ladă la 
recameu pentru a se folosi 
și la alte treburi gospodă
rești. Vă povestesc ce a 
pățit Florica C. Marian de 
la noi din comună. Ea 
este o femeie foarte gospo
dină și astă vară a crescut 
porci și a avut și o scroafă 
(o are și acu) iar cînd să 
se bucure și ea că a fătat

Părerea mea este că scrisoarea de mai sus este farsa 
unui mucalit — și am publicat-o pentru că-mi plac mu- 
caliții și pentru ca cititorii să se mai distreze un pic. 
Dacă totuși Avram Lingură există, îmi Iau un concediu 
de cel puțin 10 ani ca să pot medita în tihnă la înțe
leaptă vorbă din bătrîni : „Mare-i grădina lui Dumne
zeu !". Rezultatul meditațiilor îl voi face public într-un 
volum dedicat acestei minunate făpturi din Gîrlești, vo
lum prefațat de Florica Colojoară Marian, cu amănun
țite note biografice privind cei 7 purcei și cu trimiteri 
la subsol a tuturor celor care voi considera că merită să

corespondența lor devi
ne mult mai caldă, ea 
denotă o mai mare apro
piere sufletească între 
ei. Sufletul tinerei înflo
rea de cîte ori primea o 
nouă scrisoare. Începuse 
să creadă în el. Scrisorile 
îl prezentau ca pe un spi
rit frust, neviciat de min
ciună și lașitate. Tînărul 
o asigura că e singura lui

Să lăsăm problema instanței, nu fiindcă n-are sorți 
de izbîndă, ci tocmai pentru că, în climatul nostru so
cial, ea funcționează de multișor. E o instanță pe care 
o alcătuim toți, exprimîndu-ne și în acest caz și în toate 
cazurile cînd avem de a face cu oameni fără obraz, dis
prețul nostru. Dar să mă întorc la întrebarea ta. Prima 
parte a răspunsului ți l-ai dat singură. Nu încape îndoială 
că tînărul cu pricina are grele tare de caracter. Dar și 
naivitatea tinerei mi-e clară ca lumina zilei. Nu pentru 
că nu și-a închipuit că el e un model de omenie. Gre
șeala aceasta o poate făptui oricine ajunge să se îndră
gostească de cineva prin corespondență. Naivitatea con
stă tocmai în faptul că a ajuns acolo îneît să iubească 
un om despre care nu știe decît că are scrisul aplecat 
ori drept, că e certat ori nu cu ortografia, că folosește 
seturi de plicuri parfumate „Adolescentul îndrăgostit“ 
ori inodore, albastre, și strecuiîndu-ți în suflet, la pri
ma vedere, spaima că iar vei găsi în ele o convocare la 
ședința de bloc. (Hai, mai treacă-meargă, te poți îndră
gosti de Bernard Shaw, citindu-i scrisorile de iubire, dar 
aceasta e altfel de dragoste, ca să nu mai punem la 
socoteală că marele dramaturg englez a avut grijă să 
se însoare pe la 1880 și, după cîte știu eu, nimeni — în 
afară de el însuși I — nu i-a reproșat ceva în această 
privință — nici atunci și nici azi cînd nu mai e printre 
cei vii I). Dacă tînăra din poveste ai fi fost chiar tu, 
dragă Ana, sînt sigur că după primirea ultimei scrisori 
din partea tînărului și curînd după ce o pilulă tran
chilizantă ți-ar mai fi potolit „furia și deznădejdea", 
ai fi luat tocul în mînă și i-ăi fi răspuns : „Ești un om 
fără caracter, dar și eu prea cred că tot ce zboară se 
mănîncă 1“

DAN MARINA, stu
dent, Brașov.

Țin, cinstit-lăutărește, 
contabilitatea răspunsuri
lor cu care-ți mai sînt da
tor. Pe lista mea găsesc 
încă 69. Hai să rămînă 
numai 61 /

1) Adevărații ghizi îfi 
arată drumul înainte de 
a te rătăci. 2) Grăbit să 
te asigure că-i ești simpa
tic, ipocritul omite să-ți 
spună că nu te poate su
feri I 3) N-aș mai vrea 
să fiu copil. Mi-e teamă 
că iar m-aș apuca să vi
sez la ziua cînd voi fi ma
tur. 4) Și pe mine mă în-

tristează banii. Dar, ori
cum, e o tristețe agreabi
lă. 5) Nu de moarte mă 
cutremur, ci de veșnicia 
mea I 6) De acord cu 
tine,.(și cu lules Henard) 
că secretul artei constă 
în a nu fi niciodată sa
tisfăcut — eu sînt mereu 
nemulțumit de scrierile al
tora... 7) Dacă punctuali
tatea e politețea regilor, 
am un argument în pluf-v 
pentru obîrșia mea oare
care I 8) Cărțile proaste 
par fiicele acelorași pă
rinți. Numai cele bune 
sînt orfane 1
Pe sîmbăta viitoare !

ROMÂNIA - FILM
Producție a 

studiourilor coreene 
Regia : Kim Dok 

Ghiu

Cu : Cijen En Hi, 
Hvan Hak Iun, Cijen 
Du En.

Film de aventuri 
pentru tineret 

Producție a 
studiourilor poloneze 

Regia : Stanislaw 
Jedryka.

Cu : Henryk Gole- 
biowsk, Filip lobod* 
zinski, Alina Janow- 
ska, Krystyna Boro- 
wiez.

PREZINTĂ
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
primului ministru al guvernului Regatului Maroc, AHMED 
OSMAN, următoarea telegramă :

a fost încununat de succes FESTIVALUL TENISULUI

Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare și urări pe 
care ați binevoit să mi-1 adresați 
Maiestatea Sa Regele Hassan II în 
guvernului său.

Vă mulțumesc foarte mult pentru 
tărîrea mea de a nu precupeți nici un efort

cu ocazia 
postul de

aceasta și

numiril de către 
prim-ministru al

vă asigur de ho- 
_____ ____ _____ v___ ...................... , în scopul menți
nerii și Întăririi prieteniei șl cooperării care caracterizează 
atît de fericit relațiile între cele două țări ale noastre.

Sînt, de asemenea, convins că această cooperare va contri
bui în mod efectiv la dezvoltarea și succesul politicii de pace, 
independență și înțelegere internațională, la care cele două 
țări ale noastre sînț profund atașate.

Primiți, vă rog, Excelență, expresia considerației mele deo
sebite.

Delegația economică indiană, 
condusă de H. R. Gokhale, mi
nistrul petrolului și chimiei, mi
nistru al justiției, a vizitat, în 
cursul zilei de vineri, uzina 
,,1 Mai" din Ploiești, complexul 
petrochimic de la Brazi, precum 
și schela petroliferă de la 
Băicoi. Cu această ocazie, mem
brii delegației au luat cunoștin
ță de unele realizări ale țării 
noastre în domeniul construc
ției de utilaj petrolier șl al pe
trochimiei.

Cu prilejul vizitei acestei de
legații in țara noastră, amba
sadorul Indiei la București, 
V.K. Ahuja, a oferit vineri un 
dineu.

care au fost atestate în publi
cații cit și o serie de cuvinte 
nea tes ta te.

Pentru uzul elevilor vor apă
rea noi dicționare, printre care 
francez-român șl german-ro- 
mân. Este de semnalat și pre
gătirea unor dicționare biling
ve : român-englez, englez-ro- 
mân, spaniol-român etc.

(Agerpres)

Vineri seara, a sosit in Capi
tală V. A. Vorobiov, președintele 
Băncii Internaționale de Inves
tiții — Moscova, care va face 
o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oas
petele a fost întîmpinat de Mihal 
Diamandopol, președintele Băn
cii de Investiții, și Vasile Volo- 
șeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.

Au fost prezenți, N. V. Mas- 
lenikov, ministru consilier, și 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

specialiștilor con-înz atenția specialiștilor con
tinua să se afle și în acest an 
elaborarea unor dicționare și 
lucrări din domeniul filologiei. 
. Consemnăm dintre acestea 
„Dicționarul dialectului român 
general și etimologic“ de Tache 
Papahagi, autor a numeroase 
lucrări lingvistice și despre fol
clorul românesc. Precedat de 
un studiu asupra gramaticii di
alectului român, dicționarul în
registrează majoritatea cuvinte
lor din acest dialect atît cele

EDITORIALE

VOR APARE TN
EDITURA 

ȘTIINȚIFICĂ
• Colectiv de autori-co- 

ordonator llie Râdulescu. 
Dinamica structurii de clasa 
în etapa actualâ a construi
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

• Dr. Gh. Boldur
Fundamentarea complexă 

a procesului decizional 
conomic.

• Jeanina lanoșl
Optimism și pesimism 

Istorie.
® Prof. Maria Marinescu 

Himu și prof. Adelina 
kovski.

Istoria literaturii eline.
• Prof. C. C. Giurâscu

Originile și dezvoltarea bur
gheziei române pină la 1848

• Colectiv de autori :
Sociologie geoarafică
® Conf. dr. Mihai Fâtu 
Sfîrșit fără glorie.

«■
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O idee originală și o secvență inedită in peisajul 
de la Liceul „M. Sadoveanu“, din Capitală, poartă

sălii: 3 + 6 «= Ion Țiriac I (Explicație : 9 eleve 
pe tricourile albe literele numelui' maestrului.

DE LA FLOREASCA
Reporterul este constrîns de spațiu și timp, 

să prezinte cititorilor ediției de astăzi a zia
rului nostru în cuvinte puține 
inedită ca idee și conținut, de

o manifestare 
anvengură și

semnificație ca participare, varietate și atracție. 
Pentru că Festivalul tenisului de la Floreasca, 
se constituie intr-o 
tuți și pasiuni.

manifestare plenară de vir-

Florescu, redac- uitat ?) care a interpretat 
monolog plin de vervă.

varășul Eugen 
torul șef al ziarului „Scinteia 
tineretului“, prezintă semnifica
țiile acestei manifestări, rezul
tatele acțiunii ziarului : „Poate 
deveni tenisul un sport de ma
să lansată ca urmare a cu
rentului tot mai favorabil, al 
trezirii pasiunilor și Interesu
lui pentru sportul ailb în rîn- 
durile tineretului, felicitînd și 
mulțumind celor care au de
clanșat aceste pasiuni, sportivi
lor de excepție, Țiriac și Năs- 
tase.

A avut loc, apoi, tragerea la 
sorți pentru desemnarea cîștl- 
gătorului rachetei cu care Ion 
Țiriac l-a învins pe americanul 
Tom Gorman în finala „Cupei 
Davis“ de la București. La con
cursul de pronosticuri organi
zat cu prilejul „Turneului Cam
pionilor“ de la Barcelona, cum 
se știe, au participat peste 13 000 
de iubitori ai tenisului. Cinci 
dintre cei 13 mii au indicat e- 
xact clasamentul final. Dar ra
cheta oferită de Ion Țiriac o 
poate cîșțiga doar unul singur. 
Reputata solistă de muzică u- 
șoară, Anda Călugăreanu, ex
trage de pe racheta cu pricina, 
unul din cele 5 bilete cu nu
mele pretendenților. Racheta 
Dunlop. ou efigia și numele lui 
Ion Țiriac, este înmînatâ elevei 
Daniela Mun.teanu din Brăila. 
Ceilalți participanți la concurs 
primesc drept premiu de con
solare cîte o rachetă nouă de 
tip Reghin, din partea „Scînteii 
tineretului“.

Sînt prezentate, apoi, vedete
le muzicii ușoare invitate la 
acest festival al sportului alb : 
Anda Călugăreanu, Anca Age- 
molu, Corina Ch’riac și Gabrie- 
la Teodorescu. Cînită orchestra 
„Roșu și Negru“, condusă de 
Nancy Brandes. Cu toții, spec
tatori și organizatori ne-am bu
curat apoi de prezența strălu
citului actor Toma Caragiu (a- 
lies Țiriac din show-ui T.V. 
din noaptea de revelion — cine

l-a 
un

A urmat apoi întrebarea co
mentatorului sportiv al Televi
ziunii, Cristian Țopescu : Cine 
s-a născut la 9 mai ? Returul 
este oferit de trei spectatori 
care atestă cu buletinele de 
populație data in care s-a năs
cut... Ion Țiriac. Norocul lor. 
Au primit fiecare cîte o rache
tă. Din nou un moment inedit : 
cuplui de balerini Doina și 
Cornel Patrichi.

O altă secvență a Festivalu
lui tenisului : secretarul gene
ral al Federației de specialita
te, Alex. Lăzărescu, concreti
zează o promisiune făcută or
ganizațiilor U.T.C. și asociații
lor sportive care au construit 
terenuri de tenis, prin munca 
patriotică a tinerilor, ca urma
re a acțiunii ziarului „Scînteia 
tineretului“ : „Poate deveni te
nisul un sport de masă ?“. 18 
reprezentanți ai organizațiilor 
U.T.C. și ai asociațiilor sporti
ve din județele Brăiila, Buzău, 
Ploiești, Teleorman, Ilfov și 
București, — doar 18 din cele 
312 angajate în această acțiune 
de masă, coboară de pe po
diumul de premiere, cu brațe
le încărcate de rachete, mingi 
de tenis. Ei au construit tere
nuri de tenis. Acasă ii așteaptă 
constructorii șl, cine știe, poate 
și viitorii mari campioni.

în final, o nouă paradă a ve
detelor muzicii ușoare. Cu o 
nouă apariție — solistul Gil 
Dobrică. Aplauzele la scenă 
deschisă ti răsplătesc pe prota
goniști. Pentru cel care n-au 
putut fi prezenți la Floreasca, 
Televiziunea română a înregis
trat și va prezenta in cadrul 
emisiunii „360 de grade“ de du
minică, un bogat program de 
selecțiuni din Festivalul spor
tului organizat în cadrul „Se
rilor Scînteii tineretului“.

Numeroșii și fericiți! specta
tori au asistat șl, potrivit pro
priilor declarații, s-au entu
ziasmat de acest show atît de 
original. Debutul ediției ’73 a 
„Serilor Scînteii tineretului“ a 
fost încununată de un succes 
real. Desigur merite au deopo
trivă, organizatorii, între care 
amintim, alături de redacția 
ziarului nostru, Federația de 
tenis, și bineînțeles protago
niștii acestei seri de neuitat. 
In primul rînd trebuie să sub
liniem aportul substanțial al te- 
nismenului Ion Țiriac, maestru 
emerit al sportului, care pe 
parcursul celor trei ore a in
terpretat cu o rară măiestrie, 
cu talent și inteligență o varie
tate de roluri principale, unele 
neavînd nici o tangență cu pro
fesiunea sa de credință. Astfel, 
l-am văzut în rolul atît de di
ficil al prezentatorului dotat cu 
un spirit captivant, agreabil, 
apoi rezistînd la asaltul între
bărilor necruțătoare ale 
riștilor într-un interviu 
generis ; l-am văzut In postura 
d«1 examinator to 'nncurr''l 
„Cine știe tenis cîștigă... o ra
cheta". Din cei 11 pretende.^i 
— o echipă de fotbal — n-a re
zistat nici unul severității șl e- 
xigențele „profesorului". L-am 
văzut jucînd într-o partidă de 
simplu, In compania aceluia pe 
care-1 consideră — așa cum a 
declarat-o sălii întregi — cel 
mai talentat reprezentant al 
generației tinere — Traian Mar- 
cu. Fericită coincidență, Traian 
Marou împlinea exact în aceas
tă seară vârsta de 19 ani. Flori, 
felicitări, aplauze — pentru 
frumoasa demonstrație și pen
tru sărbătorit — urări de suc
cese și drum bun, în prima că
lătorie peste Ocean, alături de 
maestrul Ion Țiriac, pentru ma
ratonul turneelor americane. Se 
anunță o nouă stea a tenisului 
românesc ? Țiriac : un nume, 
mai mullt decît o vedetă — un 
simbol, un model de viață pen
tru generații întregi de tineri.

Dar să vă prezentăm pe scurt 
programul serii.

Intr-o scurtă alocuțiune, to-Foto: O. PLEC AN

Nu este (încă !) o specialistă a 
court-u-rilor de tenis, este, in 
schimb, o certă valoare a muzicii 
ușoare românești: Corina Chi- 
riac.

zia- 
sui-

VAS1LE CABULEA

actualitatea
E

SECVENȚE

un nou 
denumit 
care va 

record

0 O nouă Asociație folclo
rică a luat ființă recent in 
județul Maramureș.

0 A fost omologat 
soi de salată, 
„blonda de iarnă“, 
realiza o producție
de 24 850 kg la hectar.

0 Specialiștii Institutului 
de cercetări marine din Con
stanța au descoperit, la gu
rile Dunării, o colonie de 
scoici, originare de pe coas
ta americană a Atlanticului 
de Nord. Se presupune că 
larvele acestor scoici ar fi 
ajuns in apele Mării Negre 
prin intermediul 
navelor.

0 La Uzinele 
Călan a fost pus 
un nou procedeu care vizea
ză reducerea consumului de 
cocs. Acesta se bazează pa 
înlocuirea gazului metan re
ce de la furnal, cu gaz me
tan prelncălzit ; se obține 
astfel o reducere cu circa 
15 kg cocs pe tona de fontă 
elaborată.

balastului

„Victoria" 
la punct

e Au fost omologate o se
rie de noi tipuri de mobilă, 
printre care dormitoarele 
„Roxana“, „Octav“, cana
peaua extensibilă „Tudor“. 
Realizatorii lor, cadrele de 
la complexul de prelucrarea 
lemnului din Blaj, pregătesc, 
in continuare, o nouă serie 
de surprize.

o în masivele muntoase 
din județele Neamț, Covas- 
na, Brașov și Buzău au fost 
date în folosință, în ultima 
vreme, drumuri forestiere 
în lungime de peste 800 km. 

lucrează la o altă serie 
drumuri, cum sint cele 
Valea Cernei, din preaj- 
lacului Sf. Ana, a ghe-

Se 
de 
din 
ma _ 
țarului de la Scărișoara.

a Cercetătorii suceveni 
sînt preocupați de punerea 
la punct a unor noi tehno
logii pentru valorificarea 
superioară a rumegușului și 
a crengilor din lemn, sub
produse ce urinează a fi ast
fel integrate în curînd in 
circuitul industrial.

RARITĂȚI
La Clndești, arheologi! care 

întreprind cercetări intr-o ne-

cropolă da tind din epoca bron
zului, au descoperit o serie de 
morminte de o formă neobiș
nuită. Ele au aspectul unor pu
țuri, cu ganguri săpate la a- 
dînclmea de 2,5 — 3 metri. In 
aceste morminte au fost găsite 
obiecte de podoabă (aparținînd 
Începuturilor așa-zisei culturi

Monteoru) printre care diade
me și coliere din scoici și .co
chilii marine — o raritate în 
spațiul carpato-dunăreân pen
tru epoca respectivă — cercei, 
brățări și cuțite din bronz, a- 
mule-te din os.

Descoperirile de la Cîndești 
prezintă o deosebită valoare 
pentru studiul epocii bronzului 
pe continentul european.

O nouă lucrare de interes na
țional se află în curs de reali
zare. E vorba de „Noul atlas 
lingvistic român pe regiuni“, 
conceput ca o cercetare de sin
teză, ce prezintă imaginea ac
tuală a graiurilor românești. 
Elaborarea acestuia s-a impus 
în urma schimbărilor survenite 
în graiurile românești. în ulti
mile două decenii. Ea cuprinde 
hărți lingvistice, înfățișând car
tografic fenomene privind fone
tica, fonologia, morfologia, 
morfonologia și lexicul.

MICROZONÄ 
INDUSTRIALĂ

un produs cu deosebitefulgi de porumb

I
I

PROGRAM COMPETIȚIONAL
amiază de la ora 15 întîlnirea 
de scrimă dintre selecționatele 
mixte (juniori — tineret) ale o- 
nașelor București și Moscova.

ATLETISM. — In sala „23 
August" azi (de la ora 16,30) șl 
duminică (de la ora 9,30) este 
programat un concurs de veri
ficare a atleților bucureșteni.

HOCHEI. Pe patinoarul artifi
cial din Miercurea Ciuc s-au 
reluat întrecerile seriei a II-a 
a campionatului diviziei A. 
Pentru duminică sînt progra
mate partidele. : Tîrnava — A- 
vîntuj și I.P.G.G. — Agronomia.

SCHI. La Poiana Brașov, în 
cadrul „Cupei A.S.A.“' azi și 
miine are loc un program bo
gat pentru iubitorii schiului 
la care și-au anunțat participa
rea schiori fruntași, de la aso
ciațiile și cluburile din întrea
ga țară. Azi vor avea loc în
treceri de fond la 20 km seni
ori, 15 km tineret și ștafeta 
4X4 km juniori. Duminică i 
slalom specia! (două manșe) pe 
Postăvarul ți fond in pădurea 
Sprsnchl.

PATINAJ. Azi șl mîlne pe 
patinoarul artificial din Poiana 
Brașov are loc tradiționala 
competiție de patinaj artistic 
„Cupa Carpați“, la care parti
cipă concurențl fete și băieți, 
pină la 13 ani. Pe pista lacului 
Clucaș, din 
gramat un 
pentru toate 
stă, fete și
„Cupei Agronomia Cluj“.

GABRIEL FLOREA

„ Unl- 
Voința 
Bucu- 

Prime- 
la ora

Tușnad, este pro
no ncur» de viteză 
categoriile de vîr- 
bâlețl, în cadrul

micrbzonă industrială, unde 
studenții vor efectua cercetări 
și lucrări practice. De aseme
nea. a mai fost dat în folosin
ță, pentru studenți și cadre di-

La Lași, în. cartierul Tudor 
Vladimirescu, se construiește o

Unul din cei mai valoroși tenismeni ai continentului tnmmează 
racheta amintirilor" celei mai norocoase din 13 000 : eleva Da

niela Munteanu din Brăila.

frezori,

(bd. 
Stadion 3, telefon 
angajează tineri

0 CENTRALA INDUS
TRIEI STICLEI ȘI CERA
MICII FINE (bd. Ion Șulea 
299—301, telefon 44.00.01) an
gajează strungari,
matrițerl, tehnicieni cunos
cători probleme de export, 
corespondenți comerciali, 
dactilografe.

I
dactice, laboratorul de irigații 
și drenaje, unde sînt reproduse 
și s' 'diate o serie de fenome
ne caracteristice marilor siste
me de îmbunătățiri funciare.

« ÎNTREPRINDEREA E- 
LECTROAPARATAJ 
Marelui
35.51.11) 
pentru a lucra în meseriile : 
bobinator și electrician, în
treprinderea angajează de 
asemenea și muncitori neca
lificați.

0 ÎNTREPRINDEREA
NUFĂRUL" (bd. PScii 187, 

telefon 46.00.40) angajează 
fochiști, electricieni, lăcă
tuși, instalatori, manipu- 
lanți, conducători auto, pri
mitori — distribuitori.

Rubrică realizată 
de ANDREI BÂRSAN

VOLEI. Duminică, activitatea 
voleibalistică este dominată de 
cele două întilniri internațio
nale feminine. Astfel, în „Cupa 
camnionilor europeni“, echipa 
noastră camoioană Rapid Bucu
rești va întîlni pe Dinamo Ber
lin, in sala Giulești, încetând 
de la ora 10. La Iași, in sala 
sporturilor din localitate, Peni
cilina va da replica în cadrul 
altei competiții oficiale „Cupa 
cupelor" echipei cehoslovace 
Slavia Bratislava. Intilnirile se 
anunță a fi disputate, echipele 
participante avind în compo
nenta lor jucătoare de certă 
valoare internațională

HANDBAL. La Pitești, in sa
la sporturilor, are loc deschi
derea sezonului competitional 
intern feminin, din cadrul ce
lui de-al doilea tur de sală. 
Azi are loc etapa a XlV-a după 
următorul program : Progresul
— Constructorul Timișoara, Ra
pid — Rulmentul Brașov, Mu
reșul Tg. Mureș — Universita
tea Timișoara, Textila Buhuși
— I.E.F.S,. Voința Odorhel — 
Universitatea București, tar 
miine, In cadrul etapei a XV-« 
•u ioc partidele ■ Rulmentul 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș, 
Progresul — Rapid. Conatructo- 
rul Timișoara — I.E.F.S. 
versitutea Timișoara — 
Odorhei, Universitatea 
rești — Textila Buhuși. 
le intîlniri vor toceoe 
15.

SCRIMA. — Sal* Floreasca 
II găzduiește da azi ptnă luni, 
dimineața da la ora 9, iar după

fi IMBAT A, 13 IANUARIE 1373
ru-

14,30 ;

;Corn flakes 
colitâfi nutritive.

Se consumâ cu lapte, smîntînâ, frișca, iaurt sau cu gem de 
fructe și sirop de fructe.

Poate fi folosit în supe, ciorbe, ceaiuri.
R.E.C.O.M. I

J

PE ARIPILE VÎNTULUI : 
lează la Patria (orele 10;
19.30) .

EXPLOZIA : rulează la 
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 8,45; 11.15; 13,30; 16;
18,30; 21).

VARA-----------------
Central
20).

CASA 
RATA : 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

QUEIMADA : rulează la Lucea
fărul (orele 8.30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21), București (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Scala (o- 
rele 8,30; 11; 13.30; 16: 18,30; 21), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11.30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Lumina (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Bucegi (orele 
15,45; 19,15), Giulești (orele 10,30; 
19).

FILIERA : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

BARIERA : rulează 
(orele 15.30; 18; 20,15), 
15.30; 18; 20.15).

JOE HILL : ruleazâ
(orele 9; 11,15; 13,30; , io,
20.30) . Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30: 20).

URSUL YOGI : ruleazâ la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Doina (ora 
20.15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18.15 în continuare), la ora 20,15 
Program de documentare.

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 13.15; 20,30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Ferentari (orele 15,30;

Fe-
15,45;

BĂRBAȚILOR : ruleazâ la 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30;
DE LINGĂ CALEA FE- 
rulează la Festival (orele

la Buzeștl 
Arta (orele
la Grivlța 
15,45; 18;

17,45; 20), Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Unirea (orele 15.30; 18;
20.15) , Drumul Sării (orele 16,30; 
18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL s 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,30), Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,15).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Gloria (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20.30).

MAREA EVADARE : ruleazâ la 
Aurora (orele 9: 12.15; 16; 19,30),
Tomls (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA • rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30: 18;
20.15) .

CU MtINILE CURATE : ruleazâ 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

SFIRȘITUL LIUB A VINILOR: ru
lează la Munca (orele 16; 18: 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Volca (orele 9: 11.30; 14,15; 17: 20).

PERLA COROANEI : rulează la 
Crîngași (orele 16; 18: 20).

FRUMOS ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Floreas
ca (orele 15,30; 18: 20.30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30: 18; 20).

CREIERUL : rulează la Vitan (o- 
rele 15.30: 18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18:
20.30).

FETE ÎN SOARE : rulează 
Progresul (orele 15,30: 18: 20,15).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Laromet (orele 15,39; 
17,30; 19,30).

media) : DULCEA PASĂRE A TI
NEREȚII — ora 20; (Sala Studio) : 
JOCUL DE-A VACANȚA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Mâgureanu) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : STANA — ora 19,30; (Sala 
Studio) : NOAPTEA NECHEMATA
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
MUTTER COURAGE — ora 20; 
Teatrul Mic : BALUL ABSOLVEN
ȚILOR — ora 15; TESTAMENTUL 
CIINELUI — ora 19,30; Teatrul 
Ciulești : ..ESCU — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc de Stat : CULORI
LE NEMURIRII — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tânase“ (Sala Sa- 
voy) : REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul ,.Ion Vasilescu“ : 
DANSUL MAIMUȚELOR — ora 
19,30: A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
CVARTETUL „POARTA DE AUR"
— ora 20; Circul București : A-
PRINDEȚI STELELE — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19.30: Teatrul „Ion Creangă" ;
CELE 12 LUNI ALE ANULUI — 
ora 19.30.

Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : ADIO CHARL1E — ora 
10; BUNA SEARA DOMNULE 
WILDE — ora 15,30; OMUL CARE...
— ora 19,30; (Sala Studio) : SORA 
CEA MARE — ora 10,30; GAIȚELE
— ora 20; Teatrul de Comedie“ : 
PREȘUL — ora 10,30; CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA — ora 
15,30; DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20; Teatrul Mic : PI
SICA SĂLBATICĂ — ora 10,30; 
VICLENIILE LUI SCAPIN — ora 
15; FATA CARE A FĂCUT O MT- 
NUNE —- ora 19,30; Teatrul 
Iești : ...ESCU — ora 10;
CARE A FUGIT PE UȘA — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
CONSTRUCTORUL SOLNESS — 
ora 19,30; Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala 
Savoy) ; REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — orele 11 și 19,30; (Sala Vic
toria) : TRĂSNITUL MEU DRAG
— ora 19,30; Teatrul ,,Ion Vasiles
cu“ : DANSUL MAIMUȚELOR — 
ora 10; FII CUMINTE CRISTOFOR
— ora 19.30; Teatrul ,.Țăndărică“ 
£Sala Victoria) : ȘORICELUL ȘI

(Sala Acade- 
A FURAT 

ora 11; Circul 
GERILĂ — 
STELELE —

Giu- 
CASA

Vașcâu. Kapaori șl artizani popu
lari, obiceiuri, cîntece șl jocuri ine
dite din bazinul Crișulul Negru. 
10,25 Cercetări pentru viitor. 11,10 
Concert de estradă. 11,35 Biblio
teca pentru toți. 12,05 Capodopere 
ale muzicii universale. 12,50 Tele
jurnal. 16,30 Emisiune in limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. 19,00 Birult-au glndul. La 
aniversarea nașterii lui Mlron Cos- 
tin. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 52 de inițiative în 52 
de săptămlnl. 20,15 Tele-enclclope- 
dia. 21,00 Film serial : ,,Mannix“. 
21,50 Orășelul copiilor mal mari — 
cu Anda Călugăreanu, Dan Tufaru, 
Florian Pittiș, Cornel Patrichi, 
Octavian Cotescu, Rodlca Tapala- 
gă, Mlhal Fotino. 22.30 Telejurnal. 
22.40 Săptămîna sportivă. 23,00 
Seară de lieduri șl romanțe.
PROGRAMUL II

16,30
jocuri 
noștri i 
muzicale 
18.00 Istoria filmului sonor. In lu
mea minunată a animației.

DUMINICA, 14 IANUARIE 1973

Agenda. 16,40 Ctntece șl 
populare. 17,10 Reporterii 
peste hotare. 17,40 Pagini 

■ de mare popularitate.

la

STMBÄTÄ, 13 IANUARIE 1973
Opera Română : CAVALERIA 

RUSTICANA; PAIAȚE — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : SE MĂRITA 
FETELE — ora 19,30: Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale" (Sala Co-

DUMINICĂ, 14 IANUARIE 1972
Opera Română : LACUL LEBE

DELOR — ora 19,30: Teatrul de 
Operetă : SÎNGF. VIENEZ — ora 
10.30; I.ASAȚI-MĂ Să CÎNT — ora 
19,30; Teatrul Național ,.I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : FANNY 
— ora 10,30; SĂPTĂMÎNA PATI
MILOR — ora 15,30; OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 20; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 10,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 10; LUCEAFĂRUL — 
ora 15 (cedat); UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚA — ora 20; (Sala 
Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 10; ANUNȚUL LA 
MICA PUBIJCITATE — ora 20;

PĂPUȘĂ — ora 11; 
mia) : DE CE
ZMEUL MINGEA — 
București : MOȘ 
ora 10: APRINDEȚI 
orele 16 șl 19.30; Ansamblul ..Rap
sodia Română“ : FLORI ALESE — 
ora 19.30; Teatrul ,,Ion Creangă“ : 
ȘCOALA DIN HUMULEȘTI — ora 
10; CELE 12 LUNI ALE ANULUI 
— ora 16.

SIMBATA, 13 IANUARIE 1973
PROGRAMUL I

9,90 Deschidere* emisiunii. 9,05 
Rapsodie pentru nai șl orgă. 9,20 
A fost odată ea niciodată... : „Mi
cul toboșar". 9,50 De vorbă cu gos
podinele. 10,05 Vetre folclorice : 
„Țara Bihariei’ — zona Beiuș-

PROGRAMUL I
8.15 Dăîchiderea emisiunii. Gim

nastica pentru toți. 8,30 Cravatele 
roșii. 10,00 Viața satului. 11.10 Por
tretul unui dirijor : Ghenadi 
Rojdestvenskl. 12,00 De strajă pa
triei. 12,30 Emisiune in limba 
maghiară. 14,00 360 de grade. 18.10 
Film serial pentru tineret : Pier- 
duțl in spațiu. Episodul XII — 
Războiul roboților. 19,00 Vetre fol
clorice. Nuntă în podgoriile Ara
dului. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Reportaj TV. Cronică 
contemporană. 20.20 Film artistic : 
Oliver. 22,50 Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 15.00 
închiderea emisiunii de prînz. 20.00 
Eroi Îndrăgiți de copii. Păpuși 
mari si mici. 20.25 Opera in con
cert ,,Regele Arthur". 21,15 Repor
tai bucureștean. 21,30 Seară de ro
manțe. 21.55 Telex tehnlco-știlnțl- 
flc. 22,10 Film serial : Mannix — 
reluare.I



Mesajul adresat de C.C.
al P.C.R.

P.C. din
Celui de-al XXIV-lea 
al Partidului Comunist 
nemarca

Congres 
din Da-

Copenhaga

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român adre
sează celui de-al XXIV-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Danemarca, tuturor 
comuniștilor, clasei muncitoa
re și oamenilor muncii danezi 
un salut internaționalist, îm
preună cu mesajul de caldă 
prietenie al Partidului Comu
nist Român, al oamenilor mun
cii din Republica Socialistă 
România.

Membrii partidului 
' Întregul popor urmăresc 
sentimente de solidaritate 
tivitatea Partidului Comunist 
din Danemarca pentru promo
varea intereselor fundamentale 
ale poporului danez, pentru 
făurirea unității de acțiune a 
forțelor muncitorești și progre
siste, în lupta pentru triumful 
idealurilor socialismului, pen
tru instaurarea unui climat de 
securitate și destindere în Eu
ropa, pentru pace și colabo
rare internațională.

Reafirmînd satisfacția parti
dului nostru pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare tovărășeas
că statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Danemarca, ne 
exprimăm convingerea că, în 
spiritul întîlnirilor și convor
birilor care au avut loc în ul
timii ani între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Knud Jespersen, 
aceste raporturi se vor 
de pe viitor în folosul 
două partide și popoare, 
voltarli relațiilor dintre 
blica Socialistă România 
nemarca, al întăririi 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Relevînd raporturile bune, 
în continuă dezvoltare, exis
tente între Republica Socialis
tă România și Danemarca, do
rim să exprimăm 
noastră de a acționa 
dezvoltarea relațiilor 
economice, tehnico-științifice și 
culturale româno-daneze, în 
interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii. înțelegerii și 
cooperării în Europa și în în
treaga lume.

In prezent, eforturile și ener
gia întregului nostru popor sint 
îndreptate spre traducerea în 
viață a vastului program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, adop
tat la cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., a noilor sarcini sta
bilite de ultima Conferință Na
țională a partidului, în scopul 
dezvoltării accelerate a indus
triei, agriculturii, a întregii e- 
conomii naționale, înfloririi in

culturii, 
persona
continua

nostru, 
cu 

ac-

extin- 
celor 

al dez-
Repu- 

și Da- 
unității

botărîrea 
pentru 

politice,

vățămîntulu.i, artei, 
afirmării plenare a 
lității umane, pentru 
ridicare a nivelului de viață 
material și spiritual al poporu
lui.

Pe arena internațională, Ro
mânia dezvoltă relații de cola
borare multilaterală și priete
nie cu toate țările socialiste, 
multiplică raporturile cu sta
tele care au pășit pe calea unei 
dezvoltări independente, extin
de, în spiritul coexistenței paș
nice, legăturile 
lalte țări ale 
politică externă 
tre este întemeiată pe 
tatea în drepturi, pe respecta
rea principiilor independenței 
și suveranității naționale, a- 
vantajului reciproc, neameste
cului în treburile interne.

România militează consec
vent pentru crearea unui sis
tem eficient de securitate în 
Europa, care să ducă la orga
nizarea, pe baze noi, a rapor
turilor dintre statele conti
nentului, la excluderea folo
sirii forței și amenințării cu 
forța în relațiile interstatale și 
care să deschidă calea unei co
operări nestingherite, echita
bile. între țările europene. Ea 
capătul primei faze a lucrări-

sale cu cșle- 
lumii. întreaga 

a țării noas- 
egali-

Congresului 
Danemarca

lor pregătitoare ale Conferin
ței europene pentru securitate 
și colaborare, considerăm că 
eforturile tuturor forțelor iu
bitoare de pace trebuie orien
tate spre încheierea pregăti
rii și desfășurarea cu succes, 
în cel mai scurt timp, a aces
tei Conferințe, corespunzător 
intereselor cauzei colaborării 
popoarelor de pe continent, tu
turor popoarelor lumii.

Țara noastră militează cu 
fermitate pentru stingerea fo
carelor de război și de încor
dare în lume, pentru rezolva
rea problemelor litigioase din
tre state pe calea dialogului și 
negocierilor, pentru înfăptui
rea dezarmării generale, și în 
primul rînd a celei nucleare, 
pentru instaurarea în lume a 
unui climat de destindere, 
securitate și cooperare.

Susținem în mod statornic 
dreptul imprescriptibil al fie
cărui popor de a-și alege ne
stingherit calea propriei dez
voltări, fără ingerințe din ex
terior, de a folosi în interesul 
propriu întregul patrimoniu 
național, de a se afirma liber 
în viața internațională, con
form aspirațiilor și intereselor 
sale legitime. In acest spirit, 
poporul român este solidar și 
sprijină popoarele care luptă 
pentru eliberare națională și 
socială, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, contra politicii 
de discriminare rasială.

Intru totul solidar cu lupta 
dreaptă a poporului vietna
mez, poporul român își expri
mă speranța că în cadrul tra
tativelor de la Paris se va a- 
junge la semnarea acordului 
de încetare a războiului, la res
tabilirea păcii, cu respectarea 
dreptului sacru al popoarelor 
din Indochina de a-și hotărî, 
de sine stătător, destinul.

In spiritul politicii sale in
ternaționaliste, Partidul Comu
nist Român dezvoltă relațiile 
de prietenie și colaborare to
vărășească cu • toate partidele 
comuniste și muncitorești, ex
tinde legăturile de solidarita
te cu partide de guvernămînt 
din țările care pășesc pe calea 
unei dezvoltări independente, 
amplifică solidaritatea cu miș
cările de. eliberare națională, 
lărgește, raporturile cu celelalte 
forțe muncitorești și democra
tice, în interesul unității tu
turor forțelor antiimperialiște.

Vă dorim, dragi tovarăși, 
succes deplin în activitatea 
consacrată îndeplinirii hotărî- 
rilor pe care le va adopta Con
gresul al XXIV-lea, realizării 
aspirațiilor de progres și pros
peritate ale poporului danez, 
triumfului cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Trăiască Partidul Comunist 
din Danemarca 1

Trăiască prietenia șl cola
borarea dintre poporul român 
și poporul danez !

Trăiască unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste !

COMITETUL CENTRAI. 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN

.. La Copenhaga s-au deschis, 
vineri dimineața, lucrările Con
gresului al XXIV-lea al Parti
dului Comunist din Danemarca. 
La Congres participă numeroși 
delegați și invitați, precum și 
20 de delegații de peste hotare, 
reprezentînd partide comuniste 
și muncitorești din Europa. A- 
sia și America Latină. La Con
gres participă o delegație a 
C.C. al P.C.R., condusă de to
varășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R Cu prilejul deschiderii 
lucrărilor. Congresului, condu
cătorul delegației C;C. al P.C.R. 
a înmînat conducerii Partidu
lui Comunist din Danemarca 
mesajul de salut al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

ÎNTÎLNIRE
LE DUC THO- 
H. KISSINGER

Vineri a avut loc, în ca
pitala Franței, o nouă rundă 
de convorbiri confidențiale 
între Ie Duc Tho, consilie
rul special al delegației R.D. 
Vietnam la conferința cvadri- 
partită în problema Vietna
mului, și Henry Kissinger, 
consilierul special al preșe
dintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, 
în aceeași zi, s-au desfășurat 
convorbiri ale experților ce
lor două delegații.

Consultări privind 
cooperarea nordică

Joi, a avut loc la Copenhaga 
o reuniune a reprezentanților ță
rilor nordice la care au partici
pat Anker Joergensen, Lars Kor- 
vald și Kalevi Sorsa, prim-mi- 
niștri ai Danemarcei, Norvegiei 
și. respectiv, Finlandei, Kjell — 
Olof Feldt, ministrul comerțului 
al Suediei, și ambasadorul Is- 
landei la Copenhaga. Cu acest 
prilej, participanții s-au pronun
țat în favoarea lărgirii cooperă
rii între țările nordice. în inter
venția sa, premierul Lars Kor- 
vald a afirmat că Norvegia do
rește extinderea cooperării, dar 
aceasta nu trebuie să ducă to
tuși la o armonizare cu orice 
preț, subliniind că fiecare tară 
are propriile sale particularități.

Reuniunea de la Islamabad
La Islamabad, au început lu

crările celei de-a 16-a sesiuni a 
Consiliului Ministerial al Orga
nizației de Cooperare Regională 
pentru Dezvoltare, din care fac 
parte Iranul, Turcia și Pakista
nul.

Delegațiile țărilor membre 
participante la reuniune sînt 
conduse de ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Haluk Bavul- 
ken. ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Abbas Aii Khalatba- 
ry, și de ministrul pakistanez 
pentru problemele politice și co
municații, Mustafa Joti.

în mesajul transmis Consiliului 
Ministerial, președintele Pakista
nului, Zulfikar Ali Bhutto, a a- 
rătat că actuala sesiune trebuie 
să acorde prioritate problemelor 
extinderii schimburilor comerci
ale si intensificării cooperării in
dustriale între țările membre ale 
organizației. El a apreciat că di
mensiunile pieței regionale ofe
ră largi posibilități pentru înfi
ințarea, în cele trei țări, a unei

industrii moderne. Președintele 
Bhutto s-a pronunțat pentru sta
bilirea unui acord comercial pre
ferențial în vederea promovării 
schimburilor pe plan regional.

• MINISTRUL DE INTERNE 
AL STATELOR UNITE, Ro- 
gers Morton, a anunțat că pre
ședintele Richard Nixon va a- 
dresa, luna viitoare, Congresu
lui american un raport cu pri
vire la nevoile energetice ale 
țării în următorii ani, în care 
va recomanda să se adopte 
măsuri de liberalizare a impor
turilor.

SALONUL 
INTERNAȚIONAL 
DE ARTĂ PENTRU 
COPII SI TINERET 

DIN BRAZILIA
Recent, s-a încheiat la 

Porto Alegre primul Salon 
internațional de artă pentru 
copii și tineret din Brazilia. 
Au fost prezentate 1 500 lu
crări din 25 de țări, între 
care Bulgaria, Cehoslovacia, 
India, Iugoslavia, Japonia, 
Polonia, S.U.A., Ungaria, 
precum și din numeroase 
state ale Braziliei. România 
a participat cu un set de 56 
lucrări puse Ia dispoziție de 
Consiliul Național al Pionie
rilor, reprezentînd, între al
tele, școlile din Vulturești- 
Argeș, Afumați-Ilfov, Liva- 
da-Satu Mare, Casa Pionie
rilor din Petroșani și alte
le. Standul românesc s-a 
bucurat de o deosebită apre
ciere, iar lucrările tinerilor 
artiști din țara noastră au 
fost incluse intr-o expoziție 
itinerantă.

Opinia publică din S.U.A. 
cere încetarea imediată 

a intervenției americane 
în Vietnam

• CE ARATĂ SCRISORILE PRIMITE-DE SENA
TORI • AVERTISMENTE ÎN SENAT

Potrivit unui sondaj întreprins de ziarul „Washington Post“ 
în rîndurile a 32 de senatori democrați și republicani, majorita
tea covîrșitoare a telegramelor, scrisorilor și petițiilor primite 
de aceștia de la cetățenii statelor în care au fost aleși vizează 
războiul din Vietnam, fapt care evidențiază îngrijorarea cres
cândă a opiniei publice americane față de continuarea acestui
sîngeros conflict.

Senatorul Charles Mathias jr. 
a declarat că în ultimul timp a 
primit 3 000 de scrisori de con
damnare a bombardamentelor 
asupra Vietnamului de nord și 
numai 100 scrisori de sprijinire 
a politicii Administrației în Asia 
de sud-est. Senatorul Harry Byrd 
arată că proporția între scriso
rile primite de el pro și contra 
bombardamentelor este de 1 la 
12. Senatorul republican conser
vator James Buckley relevă că 
„în majoritatea covîrșitoare a 
scrisorilor primite se cere înce
tarea bombardamentelor“, iar 
Robert Stafford informează că, 
în cazul său, „proporția este de 
100 la 1 contra bombardamente
lor“. Henry Jackson subliniază 
că „90 la sută din scrisorile pri
mite se pronunță pentru înce
tarea războiului“, iar Peter Do- 
menici arată că din cele 6 000 
de scrisori pe care le primește 
săptămânal, 5 900 cer să se 
pună capăt bombardamentelor și 
vărsărilor de sînge în Indochina. 
William Saxbe declară că 8 050 
cetățeni i-au cerut prin scri
sori să sprijine măsurile antirăz
boinice și numai 350 s-au pro
nunțat în defavoarea acestora.

Continuarea agresiunii în In- 
dochina rămîne în continuare 
elementul esențial al controver

selor dintre Administrația repu
blicană și opoziția democrată din 
Congres. Reproșînd președinte
lui Nixon decizia de la sfîrșitul 
anului trecut privitoare la bom
bardamentele întreprinse asupra 
R. D. Vietnam, adoptată fără 
consultarea prealabilă a Congre
sului, opoziția democrată a a- 
vertizat Casa Albă că va împie
dica numirea noilor miniștri în 
guvern.

Reluarea 
convorbirilor 

intercomunitare 
cipriote

După o întrerupere de 
o lună, joi au fost relu
ate, la Nicosia, convorbi
rile intercomunitare, me
nite să reglementeze pro
blemele dintre comunită
țile greacă și turcă din 
Ciaru.

într-o declarație făcută repre
zentanților presei, reprezentantul 
ciprioților greci, Glafkos Cleri- 
des, a arătat că, în cursul unei 
prime întrevederi, au fost trecu
te în revistă subiectele abordate 
In cadrul convorbirilor interco
munitare în perioada care s-a 
scurs din iunie 1972 și a fost e- 
laborată o agendă a discuțiilor 
în problemele rămase nerezol
vate.

Urmările exploziei unei bombe pe una din străzile centrale ale 
Belfastului. încordarea se menține in Ulster.

Greva generală din Italia
După o scurtă acal

mie, valul grevist din Ita
lia continuă. In luna a- 
ceasta sint prevăzute nu
meroase acțiuni revendi
cative organizate de cele 
trei mari centrale sin
dicale : Confederația Ge
nerală a Muncii (C.G I.L.). 
Confederația Sindicale
lor Muncitorilor (C.I.S.L.) 
și Uniunea Muncii (U I.L.). 
Fluxul revendicativ din 
ultimele luni a culminat 
cu greva națională ge
nerală de la 12 ianuarie. 
Așa cum relevă agențiile 
de presă din capitala 
Italiei, apelului la gre
vă lansat de centralele 
sindicale i-au răspuns, 
potrivit unor aprecieri, 
organizații sindicale gru- 
pind 20 milioane de 
muncitori din trans
porturi feroviare și auto, 
personalul medical, func
ționari, saiariații mu
nicipalităților din diferi
te orașe ale Italiei

Pentru zilele următoare 
sint prevăzute greve suc
cesive pe plan regional, 
pe ramuri de producție, 
demonstrații de mare on- 
vergură, cu participarea 
a milioane de oameni ai 
muncii. Este transpusă 
astfel în fapt una din 
chemările la acțiune lan
sată de centralele sin
dicale încă de la înce
putul toamnei, care sub
linia necesitatea de a se 
proceda la o vastă șl u- 
nitară mobilizare a mun

citorilor pentru obține
rea mai multor locuri de 
muncă, pentru rezolva
rea problemelor sociale 
și pentru obținerea de 
noi contracte. Uniunea 
sindicatelor din Italia a 
anunțat că greva gene
rală de la 12 ianuarie 
a avut loc pentru „a 
se manifesta voința fer
mă a mișcării sindica
le italiene de a ex
prima puternicele mo
tive de nemulțumire ale 
tuturor muncitorilor cu 
privire la actuala politi
că economică și socială 
din țară". De o mare 
importanță în organiza
rea acțiunilor revendica
tive este unitatea sindi
cală care face mari pro

grese. Consensul de ac
țiune al celor trei princi
pale centrale sindicale 
continuă să creeze condi
ții favorabile organizării 
unor puternice mișcări 
muncitorești cu caracter 
social-economic și poli
tic. Astfel, așa cum aflăm 
din ziarul l'Unita, acțiunile 
începute la 12 ianuarie 
prin greva națională ge
nerală de ample pro
porții, vor fi continuate 
de-a lungul întregii luni, 
toate vizînd reforme care 
să aibă în vedere inte
resele maselor largi.

Pe lista revendicărilor 
sînt înscrise cu prioritate 
asigurarea locului de mun
că (în Italia sînt în pre
zent peste 1,2 milioane

de șomeri înregistrați), 
dezvoltarea economică a 
sudului țării — Mezzogior
no — și înfăptuirea re
formelor în agricultură, 
în domeniul fiscalității 
și sănătății, în sectorul 
învățămintului. Muncito
rii au ripostat energic 
în nenumărate rînduri 
împotriva concedierii ne
așteptate a multora din
tre ei. La uzinele Monte
dison, de pildă, dintr-jn 
număr de 25 000 de sala- 
riați, sînt amenințați cu 
concedierea 6 000.

în a doua jumătate a 
lunii ianuarie vor fi or
ganizate greve succesi
ve ale feroviarilor, func
ționarilor poștali, ale per
sonalului sanitar șî din

Aspect de Ia o recentă demonstrație a muncitorilor greviști la Milano

transportul aerian, ale 
muncitorilor din metalur
gie și construcții etc. in 
zilele de 26 și 27 ianua
rie este prevăzută o ma
nifestație pe scară națio
nală la care vor partici
pa alături de muncitori 
și funcționari, țăranii (du
pă cum relatează l’Unita).

Paralei cu noua serie 
de acțiuni revendicative, 
confederațiile sindicale 
continuă negocierile cu 
reprezentanții patrona
tului pentru a se ajunge 
la un acord în privința 
revendicărilor de bază 
incluse în noile contrac
te colective de muncă ce 
afectează peste 4 milioa
ne și. jumătate de saia- 
riați. Pînă acum, organi
zațiile patronale au re
fuzat în repetate rînduri 
satisfacerea revendicări
lor cerute de muncitori. 
Nu s-a ajuns la un acord 
nici în urma negocierilor 
dintre liderii celor trei 
centrale sindicale — 
C.GI.L, C.I.S.L., U.I.L. - 
șl guvern. Dar, ca șl în 
ultimele luni ale anului 
trecut, cînd consultările 
între sindicate și guvern 
pentru discutarea liniilor 
generale ale politicii e- 
conomice și sociale Ita
liene nu au dus la un 
rezultat, începutul noului 
an anunță un încărcat 
calendar grevist, o pe
rioadă de ascuțite con
fruntări pe frontul social.

RODICA ȚEPF.Ș
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Tineretul si»
prioritățile Australiei

Un proiect de lege pe cale să fie prezentat Parlamentu
lui ii interesează în cel mai înalt grad pe tinerii australi
eni. Potrivit unei declarații a premierului Gough Whitlam, 
lor li se va acorda drept de vot începînd de la virsta de 
18 ani și vor avea posibilitatea de a fi desemnați candi
dați în alegerile parlamentare. Cum în anul 1973 vor avea 
Ioc alegeri în două state, votarea de către Parlament a 
proiectului de lege va antrena la viața politică a țării un 
număr din ce în ce mai mare de tineri.

Această decizie este conformă cu noua linie politică pro
movată de Partidul Laburist care se află de șase săptă- 
mîni la putere, după o zdrobitoare victorie în fața parti
delor libera] și agrarian, membre ale fostei coaliții guver
namentale. în acest scurt răstimp, guvernul premierului 
Whitlam a întreprins atît în planul politicii interne cît și 
în cel al politicii externe unele măsuri care s-au bucurat 
de aprobare în interior și de simpatie în rîndul țărilor iu
bitoare de pace.

Retragerea ultimilor militari australieni din Vietnam, sis
tarea ajutorului militar pentru regimul saigonez, abandona
rea proiectului de instruire a unor trupe ale regimului de 
la Fnom Penh, închiderea centrului de informare rhode- 
sian, eliberarea tinerilor arestați pentru că nu s-au lăsat 
încorporați, refuzul premierului de a deveni, conform tra
diției în Commonwealth, consilier privat al reginei Angli
ei — au fost cîteva acțiuni semnificative pentru o politică 
de independență națională. Lor li s-au adăugat alte elemen
te esențiale pentru modificările care se fac simțite în po
litica externă australiană : contactele chino-australiene pri
vind discutarea unor aspecte legate de stabilirea relațiilor 
diplomatice între cele două țări, retragerea ambasadorului 
australian de la Taipe, reexaminarea participării la alian
țele din zona Pacificului. într-o foarte recentă declarație, 
premierul Whitlam sublinia că viitorul regiunii Pacificului 
depinde de relațiile dintre Australia, China și Japonia, că 
relațiile economice ale țării sale cu Japonia și în curind cu 
China devin un element fundamental al dezvoltării Austra
liei, că nu acceptă ca Australia să fie un satelit al S.U.A. și 
că relațiile speciale cu Marea Britanie vor slăbi foarte 
rapid.

Pe plan intern, anunțarea unei serii de micșorări de im
pozite, încetarea discriminării la care erau supuse femeile 
în ceea ce privește salariile și acum proiectul de reducere 
a vîrstei de votare la 18 ani, au stîrnit un interes egal, do
vedind că programul electoral al Partidului Laburist, care 
a întrunit majoritatea sufragiilor populației, se traduce în 
preocupări susținute în aceste domenii.

Antrenarea tineretului la viața politică e apreciată de la
buriștii australieni ca un atuu important în lupta pentru 
întărirea bazelor electorale ale partidului. Neglijați pur și 
simplu ani de-a rîndul de guvernările care s-au succedat 
anterior la conducerea țării, tinerii australieni au acumulat 
multe nemulțumiri exprimate deschis cu diferite prilejuri. 
Astfel, studenții din toate centrele universitare au desfășu
rat o amplă campanie revendicativă cerînd reducerea sen
sibilă a taxelor care afectează un mare număr de tineri, 
impiedieîndu-i practic pe unii să-și continue studiile. (Da
torită unei decizii adoptate la începutul anului universitar; 
de șase state, studenții trebuie să plătească cu 700 de dolarii 
mai mult decît în anul precedent). La aceasta se adaugă ce
rerea lor justificată de creștere a numărului burselor uni
versitare deoarece în prezent doar 14 la sută dintre tinerii 
care frecventează cursurile unor instituții de învățămînt 
superior au șansa de a fi bursieri. O prezență îngrijorătoare 
în majoritatea țărilor occidentale — șomajul în rîndul tine
rilor cu diplome — nu a ocolit nici Australia. Mai ales în 
ultimii trei ani, licențiaților australieni le-a fost din ce in 
ce mai dificil să găsească un loc de muncă corespunzător 
specializării lor ; o prognoză asupra acestei stări de fapt 
indica la sfîrșitul anului trecut că fiecare al treilea tînăr 
specialist nu va putea găsi de lucru în domeniul său. De 
altfel, acest simptom negativ în rîndul tineretului este re
flecția existenței pe scară națională a unei rate foarte ri
dicate a șomajului — un record pentru ultimii nouă ani.

Intențiile laburiștilor par îndreptate spre stăvilirea feno
menelor nocive moștenite de la guvernarea precedentă : 
inflație, șomaj, politică bugetară neinspirată. în acest sens, 
în cele șase săptămîni care s-au scurs de la alegeri, au fost 
fixate prioritățile naționale pentru a se trece la acțiuni 
vizînd reformele constructive promise alegătorilor în pro
gramul laburist de 140 de puncte pentru „o Australie mai 
bună“.

DOINA TOPOR

Încheierea vizitei
neoficiale a

Franței în J
La încheierea vizitei neofici

ale a lui Georges Pompidou. 
președintele Republicii France
ze, în Uniunea Sovietică, și a 
convorbirilor cu Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a fost dat publicită
ții un comunicat sovieto-fran- 
cez. Convorbirile, menționează 
agenția TASS, s-au desfășurat 
într-o atmosferă de încredere 
și înțelegere reciprocă, cores
punzătoare relațiilor de priete
nie și respect dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Franței.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată evoluției situației din 
Europa, acțiunilor desfășurate 
pentru înlăturarea principale
lor surse de încordare pe con
tinent, pentru întărirea secu
rității europene, pe baza lntan- 
gibilitățli frontierelor actuale, 
a neamestecului In treburile 
interne, egalității, independen
ței, renunțării la folosirea 
forței sau la amenințarea 
cu folosirea ei, asigurării 
condițiilor necesare pentru 
extinderea colaborării, mal

• LA SANTIAGO DE CHI
LE a avut loc o reuniune a re
prezentanților tuturor partide
lor politice la care a participat 
ministrul de interne, generalul 
Carlos Prats, pentru a aborda 
probleme legate de apropiatele 
alegeri parlamentare programa
te pentru luna martie a.c. Cu 
acest prilej, ministrul chilian 
de interne a declarat că guver
nul a luat toate măsurile ne
cesare care să garanteze des
fășurarea normală a alegerilor, 
insistînd, totodată, ca actuala 
legislație electorală să fie mo
dificată pentru a asigura In 
mod echitabil accesul tuturor 
formațiunilor politice la mij
loacele de publicitate. In cursul 
campaniei electorale.

Relații diplomatice 
între R. D. Germana 

și Danemarca
• GUVERNELE REPUBLI

CII DEMOCRATE GERMANE 
ȘI DANEMARCEI au căzut de 
acord să stabilească relații di
plomatice cu începere de la 12 
ianuarie 1973 și să facă schimb 
de ambasadori cît mai curind 
posibil, se arată într-un comu
nicat difuzat de agenția A.D.N.

• LA MOSCOVA A FOST 
SEMNAT ACORDUL DE CO
LABORARE tehnico-științifică 
Intre Comitetul pentru știință 
și tehnică din U.R.S.S. și firma 
americană „General Electric". 
Acordul prevede, in principal, 
colaborarea în domeniul con
strucțiilor de mașini din ramura 
energetică, în electrotehnică și 
energia atomică. Pe lingă for
mele tradiționale de colaborare 
tehnlco-științifică, documentul 
mai prevede schimburi de li
cențe, elaborarea și realizarea 
în comun a unor programe și 
proiecte, precum și schimburi 
de informații Intre ministere 
sovietice și firma „General E- 
iectric“.

• O MOȚIUNE DE CENZU
RA depusă în Camera Comu
nelor a Parlamentului canadian 
de opoziția conservatoare, îm
potriva guvernului premierului 
Pierre Elliott Trudeau, a fost 
respinsă, la 11 ianuarie, cu 148 
voturi contra 107. Angajați încă 
de săptămîna trecută în spriji
nirea guvernului liberal mino
ritar, reprezentanții în Cameră 
ai Partidului Nou Democrat și 
ai Partidului Creditului Social 
s-au raliat și de această dată 
deputaților guvernamentali.

• CA URMARE A INVITA
ȚIEI ADRESATE DE GUVER

NUL CHINEZ, ministrul japo
nez al industriei și comerțului 
internațional, Yasuhiro Nakaso- 
ne, va efectua' o vizită în 
R.P. Chineză în perioada 17—21 
ianuarie a.c., informează agen
ția Kyodo. Delegația condusă 
de ministrul Nakasone va in

clude atlt experți guvernamen
tali, cît și reprezentanți ai u- 
nor mari firme industriale și 
comerciale nipone. Convorbiri
le de la Pekin vor fi consacra
te dezvoltării relațiilor econo
mice. dintre Japonia și R.P. 
Chineză, precizează agenția ci
tată.

• PESTE 50 DE MORȚI șl 
500 DE RĂNIȚI — acesta este

bilanțul provizoriu al victime
lor ciclonului care s-a abătut 
miercuri asupra localității ar- 
gentiniene San Justo, situată 
la 50 km nord de Santa Fe șl 
700 km nord-vest de Buenos Ai- 
res. In ceea ce privește pagu
bele materiale, ele au fost eva
luate la aproximativ 2 500 000 
dolari. Cinci sute de clădiri, 
150 automobile, 35 camioane șl 
30 de tractoare au fost distru
se. Ploaia torențială, care a ur
mat ciclonului, îngreunează o- 
perațiunile de salvare. O mare 
parte din locuitori au fost eva
cuați, iar orașul a fost decla
rat zonă de urgență.

Cel mai mare tanc 
petrolier din lume

• LA ȘANTIERELE COM
PANIEI NIPONE DE CON
STRUCȚII NAVALE „Isika- 
wadzima-Harima Heavy Indus- 
tries“, din localitatea Kure, a 
fost terminată construcția celui 
mai mare tanc petrolier din lu
me, „Globtick Tokio“, cu un 
deplasament de 477 000 tone.

Nava, care la 11 ianuarie și-a 
început cursele de probă în 
largul mării, are o lungime de 
379 metri și o lățime de 62 me
tri, fiind dotată cu un motor 
sistem turbină de 45 000 cai

putere. Costul total al construc
ției acestui gigant al mărilor 
și oceanelor este de 15 miliarde 
yeni.

Puternică secetă 
în Turcia

• VASTE REGIUNI ALE 
TURCIEI sint afectate de o 
puternică secetă. Regiunea cen
trală de podiș Konya, unul din 
grînarele țării, cunoaște, in a- 
ceste zile, o secetă fără prece
dent in ultimul deceniu. In u- 
nele zone, recoltele sînt, de a- 
semenea, amenințate și de În
ghețuri puternice. O altă ur
mare a secetei a fost reducerea 
sensibilă a rezervelor de apă

Cu prilejul aniversării 
proclamării Republicii în 
România, la Havana a avut 
loc vernisajul expoziției 
„Grafica românească con
temporană“. In scurte alo
cuțiuni, directorul artelor 
plastice din Consiliul Nați
onal al Culturii din Cuba 
și atașatul cultural al Am
basadei române au relevat 
importanța acestui act cul
tural ca semn al colaborării 
și prieteniei existente intre 
Cuba și România.
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președintelui 
U.R. S. S.

bunel cunoașteri reciproce, dez
voltării schimburilor. Comuni
catul exprimă speranța părți
lor că va fi realizat un con
sens general In ce privește con
vocarea conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și coo
perare, în lunile ce urmează.

L. Bfejnev și G. Pompidou 
și-au exprimat profunda îngri
jorare în legătură cu continua
rea războiului și a intervenției 
străine in Indochina și și-au 
reafirmat speranța că tratati
vele ce se desfășoară In pre
zent vor duce neintirziat la 
o reglementare. In ce privește 
situația din Orientul Apropiat, 
părțile și-au reafirmat spriji
nul pentru rezoluția Consiliu
lui de Securitate al O.N.LL fedin 
noiembrie 1967.

în cursul convorbirilor, a fost 
relevat progresul obținut în 
domeniul cooperării industrial- 
economice și s-a reafirmat do
rința U.R.S.S. și Franței de 
a-și dubla volumul schimburi
lor de mărfuri în perioada 
1970—1974.

Președintele Pompidou l-a in
vitat pe Leonid Brejnev să fa
că o vizită in Franța. Invitația 
a fost acceptată, data vizitei 
urmind a fi stabilită ulterior.

„Racheta acvatică"
Traversarea 
Atlanticului 

în 30 de ore ?
Specialiști ai firmei „North 

American Rockwell Corpo- 
ration“ lucrează în prezent 
la realizarea unei „Rachete 
acvatice“. Sistemul de pro
pulsie care ar urma să pu
nă în mișcare navele viito
rului se bazează pe princi
piul reactiv al jetului de 
apă și este un exemplu de 
aplicare a tehnologiei aero
nautice și spațiale în secto
rul civil. Nave de mari di
mensiuni, dispunind de lin 
asemenea motor, de peste 
30 000 CI’, folosite pentru 
transportul de mărfuri, ar 
putea traversa Atlanticul în 
aproximativ 30 de ore. Mo
toare de mărime medie, a- 
vînd la bază principiul re
activ, cu o putere de 10 000 
CP., ar putea ii destinate u 
nor nave rapide, în timp ce 
versiunea de 3 000 CP. se 
poate folosi la propulsarea 
unor feriboturi pentru tran
sportul a sute de pasageri.
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