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Utecistul Ivan Dumitru, 
din muncitorii despre 
la Uzina de mașini grele 
București se spune că 

miini de aur“.
Foto: GH. CUCU
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DE LA O DISCUȚIE ÎNTRE DOI UTECIȘTI LA
• Obiectivul princi

pal — califica
rea la C.M. de la 
München

9 000 kilograme — ne declară noul antre
nor al echipei naționale 

de fotbal

în ziua de 16 ianuarie a.c. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Osman Derinsu, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Turcia în țara noastră.

Cu prilejul prezentării scrisori-

lor de acreditare au rostit cuvîn- 
tări ambasadorul Osman Derinsu 
și președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu ambasa-

bachelită economisită
I ACESTA ESTE, ÎN REZUMAT, TRASEUL PARCURS PÎNĂ ACUM DE O INTERESANTĂ 

INIȚIATIVĂ A ORGANIZAȚIEI U.T.C. DE LA NOUA FABRICĂ 
DIN TITU

DE APARATAJ ELECTRIC

Totul a început, într-una din 
zilele lui noiembrie 1972. de la 
o dispută cu caracter profesio
nal ai cărei protagoniști erau doi 
uteciști din cei peste 1 500 ai Fa
bricii de aparataj electric pentru 
instalații din Titu.

— Nu știu cum faceți voi cro- 
marea matrițelor — 1-a reproșat 
reglorul Vasile Soare sculerului 
Marin Nicolescu — dar văd că 
în atelierul de bachelită ele a- 
jung decromate, astfel încît pie
sele turnate aderă la corpul cui
burilor și nu mai pot ieși, cum 
ar fi firesc, prin ponsoane, sin
gura posibilitate de eliberare a 
cuiburilor rămînind șfărîmarea 
reperdior. Cu alte cuvinte de 
vreme ce rezultatele muncii 
noastre sint rebuturile, muncim 
de pomană, secțiile ce așteaptă 
să le livrăm piesele, așteaptă în 
zadar.

— Sînt surprins de cele ce-mi 
spui — a răspuns Marin Nico
lescu. cunoscut drept unul din
tre cei mai destoinici muncitori

ai matrițeriei. Eu, unul, îmi fac 
datoria așa cum se cuvine, 
nu-mi explic ce se întîmplă.

— Vino cu mine și ai să te 
convingi că acesta este adevărul.

Informația nu era eronată, la 
bachelită așa stăteau lucrurile. 
Numai că nu defectuoasa croma- 
re a matrițelor constituia motivul 
pentru care se ajunsese la o a- 
tare situație ci... nerespectarea 
prescripțiilor tehnologice de că
tre „reclamanți“.

— Mai exact — precizează 
Marin Nicolescu — temperatura 
de încălzire a ponsoanelor, care 
ar fi trebuit să fie cu 15 grade

mai scăzută decit cea a cuiburi
lor era identică cu a acestora.

Disputa fiind încheiată în fa
voarea matrițerilor, s-ar putea 
crede că aici s-a încheiat totul. 
Dar nu. Ales după un timp re
lativ scurt secretar al comitetu
lui U.T.C. pe fabrică, Marin Ni- 
colescu și-a reamintit de „inci
dent“. Cum însă nici în atelie
rul de bachelită, nici în matri- 
țerie, treaba nu mergea încă 
..șnur“, cum importante cantități 
de material se iroseau, cum nici 
calitatea pieselor nu era cea co
respunzătoare, Marin Nicoles- 
cu, împreună cu membri ai co
mitetului U.T.C. au efectuat o

analiză amănunțită a cauzelor 
ce conduceau la apariția unor 
asemenea fenomene negative ale 
activității uteciștilor din cele 
două sectoare. Cu acest prilej 
avea să se constate că : nu este 
suficient ca doar un muncitor 
din atelierul de bachelită, res
pectiv Vasile Soare, să cunoas
că și să aplice întocmai pre
scripțiile tehnologice în cazul 
matrițelor cu cuiburi la care eli
minarea reperelor se fațe prin

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în vag. a ll-a)

• TERMINAREA CON
STRUCȚIEI FABRICII DE 

VAR DIN ALEȘD

• A ÎNCEPUT CONSTRUC
ȚIA CELUI DE-AL 9-LEA 
CĂMIN STUDENȚESC 

CRAIOVA

în microansamblul studențesc 
din zona de est a orașului Craio- 
va a început construcția celui 
de-al 9-lea cămin ridicat pînă 
acum în tînărul centru univer
sitar, care va spori actuala ca
pacitate de cazare cu încă 3 000 
de locuri. De asemenea, au in
trat în etapa finală de execuție 
lucrările de extindere a edificiu
lui universității, iar pe platfor
ma industrială a Uzinei „Elec- 
troputere se pregătește construc
ția clădirii facultății de electro
tehnică.

La Combinatul de materiala 
de construcții din Aleșd a fost 
dată în funcțiune cea de-a doua 
linie tehnologică de fabricare a 
varului cu o capacitate de 
100 000 tone anual. Evenimen
tul marchează terminarea con
strucției fabricii de var. In pre
zent, Combinatul din Aleșd dis
pune de șase linii de fabricare 
care produc anual două milioane 
tone ciment și două linii de var 
pentru 200 000 tone anual. în 
curînd va fi pusă în funcțiune 
o fabrică pentru azbest, obiectiv 
care va încheia prima etapă de 
construcție a combinatului bi
horean.

(Agerpres)

• UN NOU SORT DE MI
NEREU

Exploatarea minieră Șuior din 
Baia Sprie se află după prime
le 15 zile ale anului în fruntea 
tuturor unităților similare din 
bazinul maramureșean, prin de
pășirea sarcinilor de plan la zi 
cu peste 10 procente. Ca rezul
tat al preocupării colectivului de 
mineri în ceea ce privește apli
carea intensivă a celor mai mo
derne metode tehnologice de 
mare randament în ceea ce pri
vește viteza de extracție și cali
tatea minereului extras, de cu- 
rînd minerii de la Șuior au în
scris în nomenclator un nou 
sort de minereu — numit „mi
nereu complex” — obținut ca 
urmare a schimbării structurii 
minerale a zăcămîntului.

Și

N. HERȚEG

GEORGETA MATEICIUC 
Liceul industrial metalurgic

ADRIAN SEVERIN 
Liceul „Mihai Viteazu“

Trei secretari U. T. C. 

cîteva răspunsuri Z
licee, un psiholog și 

întrebare a vîrstei:

CUM NE FACEM
O CARIERÀ?

dorul Republicii Turcia, Osman 
Derinsu.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Au fost, de a- 
semenea, prezenți membri ai Am
basadei Republicii Turcia la 
București.

ANDREI ZINCĂ
Liceul „Dimitrie Cantemir“

Ce semnificații dobîndește o veche noțiune 
prin prisma exigențelor normelor vieții și muncii 

comuniștilor, ale eticii și echității socialiste
SEN ALEXANDRU
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Sen Alexandru : Scrisorile, 
foarte multe la număr ,pe care 
le adresează cititorii rubricii 
„Viața bate la ușă“ ne aduc e- 
coul unor dorințe și aspirații 
personale. Mi s-a părut, totuși, 
că. dincolo de ceea ce este pro
priu fiecăruia dintre corespon
denții noștri, se conturează și o 
problematică generală născută 
din atitudinea față de construc
ția propriului viitor sau, mai 
exact, de conținutul și metodo
logia acestei construcții. în acest 

la
par

în-

sens, unii tineri se referă 
conceptul de carieră iar alții 
a-1 evita.

Georgeta Mateiciuc : Este,
tr-adevăr, un termen care cir
culă în viața noastră de toate 
zilele și care implică desigur o 
anumită poziție etică...

Controlori eleganți,
șoferi filantropi și 
hoți în toată regula

Prin urmare, inspectorii
alți delegați de la U.F.R.M.A. 
Timișoara trag frumos. la hote
lul „Parc“, stau acolo cu diur
nă în toată regula cîteva zile, 
pe care, însă, o pun de-o parte 
dințr-un singur motiv : „Puiu“ 
plătește ! Are și de unde. In 
unele seri, omul scoate din bu
zunar și zece mii de lei, iar in
spectorii, discreți, nu se întrea
bă de unde o fi apărut comoa
ra. Cînd se întîmplă ca buzu
narul să i se golească, „Puiu“ 
își trimite șefii de echipă prin 
sate, cu alte tabele, cu dispozi
ția categorică să se întoarcă în 
5—6 ore cu două mii de lei, sau 
cu mai mult. Iar banchetul 
continuă.

Se perindă astfel prin restau
rantul „Parc“ inginerul Vasile

Băcescu, Augustin Tătaru, Vir- 
gilius Raia Toma,
Emanoil Iorga, un oarecare Lă- 
zăreanu și alți ’ ' "
U.F.R.M.A. de cîte două 
ori fiecare și, mereu, rapoartele 
întocmite nu menționează nici

Petit Jean,

delegați ai 
trei

în sfîrșit. un lucrător al mi
liției descoperă fără nici un 
fel de sesizare că la Vînători 
se petrece ceva. Vestea ajunge 
destul de clară și la U.F.R.M.A. 
E trimis pentru anchetarea ne
regulilor același Emânoil Ior-

Continuarea anchetei
Puiu et Companie și o întrebare printre zăbrele

o neregulă. Simțul răspunderii, 
corectitudinea, vigilența în pri
ma și în ultimă instanță sînt 
uitate în holul de primire al 
hotelului, sau poate chiar mult 
mai departe. Se ajunge la beții 
scandaloase.

ga, care mai dăduse pe aici. 
Vine de cîteva ori, dar, luînd 
de bune cele declarate de Ma
rin Pădureanu (un alt compli
ce), nu descoperă nimic ilegal. 
Sau nu vrea să descopere...

Miliția, prin maiorul Mihai

Ionețe. șeful serviciului Miliți
ei rurale al I.J.M. Mehedinți 
și căpitanul Dumitru Grigoriu. 
ofițer instructor, adună probe. 
Ce se mai descoperă ? „Puiu“ 
are două domicilii : unul în sat, 
Ia Eftimița Ciulpan, născută în 
1944, pentru care 
este suportată de 
iar altul, neoficial, la 
„Parc“. Pentru că tot se află 
pe post de filantrop, „Puiu“ o 
avansează pe E.C. în funcția de 
șefă de echipă, dar femeia nici 
nu prea dă prin șantier, întru- 
cît ține, să-și lucreze și normele 
la C.A.P. Banii însă îi ia. Pe 
de altă parte, concubina șefu-

cheltuiala
U.F.R.M.A., 

hotelul

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a 111-a)

Sen Alexandru : ...adică toc
mai aspectul pe care am dori 
să-1 discutăm. Viziunea citito
rilor noștri despre această no
țiune, adică acel moment din is
toria conceptului de carieră care 
corespunde anului 1972. în socie
tatea socialistă românească, și 
celei mai tinere generații a a- 
cestei societăți.

Adrian Severin : Aș încerca, 
dacă-mi îngăduiți, să propun o 
bază de discuție. Eu cred că de
pinde din ce unghi de vedere 
abordezi această noțiune pentru 
că, în ceea ce mă privește, nu 
consider că această concepție a 
„facerii unei cariere“ este sută 
Ia sută acceptabilă. Factorul cel 
mai important eu îl văd în 
scopul acțiunii. Dacă această 
construcție a carierei își propu
ne ca obiectiv fundamental, un 
obiectiv social, cu alte cuvin
te. a servi societatea, țara — în 
cazul nostru, societatea socialis
tă — ea îmi apare ca un feno
men pozitiv, chiar dacă implică 
realizarea unui plan de viață in
dividual, propășirea individuală. 
La noi, realizarea destinului in
dividual nu se poate închipui în 
afara celui social, iar tendința 
de a realiza în fapt un anumit 
plan de viață, de a cuceri trep
tat, pe baza celor înfăptuite, po
sibilități mai ample de creație, 
adică de a-ți realiza o carieră, 
nu mi se pare reprobabilă.

Georgeta Mateiciuc : Te-ai re
ferit la început și la unele po
ziții reprobabile...

Adrian Severin : Ele se con
fundă pentru mine cu absoluti
zarea dorinței de propășire in
dividuală și cu situarea acesteia 
înaintea datoriei față de socie
tate. Uneori poate interveni va
nitatea personală, dorința de a 
străluci cu orice preț, preocupa
rea absolută de a urca cu orice 
preț cele mâi înalte trepte^ fără 
ca aceasta să reflecte un merit 
real, o capacitate reală, să fie 
numai expresia vanității.

Sen Alexandru : Așa cum a 
pus Adrian problema, delimi
tarea acceptabilă și inacceptabi-

(Continuare in pag. a 111-a)

„INACTUALE“
de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANU

MEDITAȚII
9

Mare lucru e progresul, putem spune și noi, odată cu ce
tățeanul respectabil cu care mă nimeresc alături în fiecare 
dimineață la chioșcul de ziare de peste drum. E mărunțel, 
veșnic ponosit, cred că nu-și cumpără niciodată haine noi, 
ca să nu fie călcate, și de aceea preferă soldurile. Un fel de 
umilit și obidit dostoievskian. îi caut de mai multă vreme 
locul într-o carte, deși mă îndoiesc tot mai tare că o să-l 
ocupe prea curînd, în universul meu cenușiu de ardelean. Are 
prea mult farmec și semănăm mai ales în ceea ce privește 
admirația noastră pentru tot ceea ce este nou. Cum spuneam: 
desface ziarul cu mîinile zdravene, cum s-ar deschide porțile 
de la o cetate de demult, ca aripile unui vultur, ar zice Ho- 
mer, și oftează : „Mare lucru e progresul..." Vă înșelați dacă 
vă închipuiți însă că se referă la rachete, la avionul superso
nic Concorde sau la ceva asemănător. Nici pomeneală I 
Nu-mi vine să cred nici acum. Se uită, de pildă, la fotografia 
unei actrițe de cinema, publicată în ultimul număr al unei re
viste de mare tiraj. Răsfoiește „România literară". Caută ceva, 
nedumerit, în Revista de filozofie. Și : „Mare lucru e progre
sul... I"

lată, de pildă, cum pot fi înțelese minunile pe care mi le 
repetă dimineață de dimineață cetățeanul ăsta dostoievskian. 
Se vorbește mult acuma despre progresul în artă.

Am vizitat de curînd o expoziție a unor tineri artiști elve
țieni. Ceea ce am văzut acolo nu merita cu siguranță jude
cata noastră artistică. Lucrările expuse aveau insă o asemenea 
brutalitate a expresiei, adevărul formei lor era atît de șocant, 
incit nici nu mai aveau nevoie de a fi considerate artă de 
către cine știe ce estet subțire. Am remarcat a doua zi, ciud 
m-am întors, că mulți vizitatori reveniseră și ei. A treia oară 
am vorbit cu cîțiva oameni lipsiți de educație estetică specială 
și de preocupări artistice coerente. Mi-au spus că le plăcea 
ceea ce văzuseră, după ce intraseră prima oară din întim- 
plare. Din punctul meu de vedere, expoziția era revoluționară 
și îmi cerea un efort de înțelegere, trebuia să mă dezbar de 
un anume fel de a vedea sculptura. Ei o priveau cu sponta
neitate și se bucurau mai mult. Mi-am zis atunci că în felul 
acesta ar putea să găsească la un moment dat o piatră și 
să o placă la fel, fără semnătură de autor. Sau să dea de 
sculpturile lui Moore, expuse în Scoția ca forme naturale. < 
Hazardul obiectiv, ca să mă exprim în termeni suprarealiști,

(Continuare în pag. a Il-a)
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Secvență din programul artistic susținut de tineri artiști amatori, la Clubul T 4 — București

Foto : ȘT. WEISS

CjSISSI care
pe ușă

La Teatrul ÌÌGiulești“

9 000 KILOGRAME ȘUBREDACȚUUE NOASTRE

BACHELITĂ ECONOMISITĂ
ponsoane. Nu este suficient în- 
trucît situațiile în care matri
țele erau returnate, pe motiv că 
ar fi decromate, persistau, pu
nerea la punct a acestora întîr- 
ziind fluxul productiv cu 5 zile, 
încercările de injecție cu mate
riale, datorită faptului că matrița 
nu era suficient încălzită, deter
mina risipa altor- zeci de kilo
grame de bachelită. Pe de altă 
parte, nu o dată din vina scule
rilor planurile de închiderea 
matrițelor nu erau etanșate co
respunzător astfel încît atunci 
cînd se turna se formau bavuri 
de o grosime considerabilă. 
Calculul a demonstrat că într-o 
oră se pierdea, ca bavură, o can
titate de material echivalentă cu 
14 piese și asta numai la o sin
gură matriță.

— Dat fiind că fabrica a intrat 
în funcțiune doar de la 1 apri
lie 1972, că marea majoritate a 
muncitorilor doar de cîteva luni 
sînt calificați, am considerat

oarecum firești aceste abateri de 
la prescripțiile tehnologice, ne 
spune secretarul comitetului 
U.T.C. Căci, de ce n-aș mărtu
risi-o, integrarea într-o meserie 
nu este și n-a fost vreodată prea 
lesnicioasă. Bineînțeles însă, cu- 
noscînd de acum „rădăcinile 
răului“ nu puteam rămîne cu 
brațele încrucișate. Așa încît tot 
firească a fost și ideea de a uni 
cele două organizații într-o ac
țiune comună, acțiune ce-și pro
punea ca obiective tocmai eli
minarea carențelor amintite.

— Cum a verificat practica 
oportunitatea unei asemenea ini
țiative ?

— De la 1 decembrie 1972 și 
pină acum, prin eforturi comune 
au fost economisite nu mai pu
țin de 9 000 kilograme bachelită. 
Cantitate care poate nu impre
sionează prin mărime dar care 
incontestabil a permis ca ritmul 
de fabricație să fie accelerat.

— Există o corelație între uti
lizarea judicioasă a materialelor 
și plusul tehnologic ?

JUDEȚENE TRANSMIT

Petru Vintilă, prozator notabil 
al literaturii noastre contempo
rane, nu se află la prima piesă, 
însă cele două lucrări dramati
ce anterioare ale sale se pare că 
nu întruneau calități scenice 
deosebite necesare includerii in 
repertoriul unui teatru. Meritul 
lor pare să fi constat mai ales 
în premeditarea prezentei piese 
de la Teatrul Giulești (text sur
prinzător de repede jucat și răs- 
pindit în toată țara) care, într-o 
perioadă teatrală nu foarte dis
pusă să reia mottourile epocii 
interbelice, ne reamintește vici
situdinile vremii readucîndu-ne 
totodată în fața ochilor parfu
mul. lirismul, umorul provinciei 
de atunci. Casa care a fugit pe 
ușă este o adeziune declarată la 
teatrul lui Mihail Sebastian, 
Victor Eftimiu. Ion Luca, G. M. 
Zamfirescu, Tudor Mușatescu, 
ș.a., autori consacrați, scriitori 
care si-au propus să prospecteze 
sentimentele, dorințele, asnira- 
țiile omului mijlociu, posibilita
tea sau imposibilitatea realizării 
lui pe plan uman. Azi. cînd tea
trul de pretutindeni nu pierde 
ocazia să exploateze cuceririle 
de ultimă oră ale filozofiei, ale 
științei, cînd replicile sînt în
cărcate cu curenți livrești și ce
rebralitatea cenzurează acolo 
ipoteticele răbufniri afectoeene, 
iată că Petru Vintilă are cura
jul să scrie o piesă așa cum ar 
fi scris-o și acum trei decenii. 
Și iată că atît publicul, cît și 
critica de specialitate o întîm- 
pină elogios. Nu există nici o 
enigmă : azi spectatorul este 
mai recentiv ca oricînd Ia infu
zia de poezie — doar capacita
tea lui de disimulare a crescut. 
Singurul lucru care i se poate 
reproșa textului vizează lipsa de 
personalitate și originalitate a 
anumitor scene.

Piesa ne prezintă situația — 
nu chiar roză — a familiei 
fesorului Vanciu : el a fost 
tituit din funcție, fiul său 
by) nu lucrează nicăieri —
disperarea bunicului paralitic, 
iar Nora, fiica profesorului, își 
pierde pînă și ultimul amator 
de lecții de,pian odată cu mări- 
tarea domnișoarei Veturia. Dar 
necazurile nu se rezumă la atît : 
în plus Buby are și un sistem 
existențial boem — alimentat cu 
cărțile' de filozofie ale profeso
rului (vîndute la anticariat),

pro- 
des- 
(Bu- 
spre

— vechi 
la Inchi- 
cu celi- 
devenită 
de „pia-

fratele capului familiei 
comunist — se află iar 
soare, totul culminînd 
bătui terifiant al Norei, 
din acest motiv un fel 
tră în casă“. Deci, toată energia 
familiei este canalizată spre a- 
cest ultim subiect : se trimit a- 
nunțuri matrimoniale, se aduc 
pețitori rizibili și multe alte pro-

ferindu-i fluență și nerv. Astfel 
că regizorul Dinu Cernescu a 
preferat să supravegheze monta
rea de la distanță, să-și aplice 
foarte discret pecetea fanteziei, 
să ne ofere (ca și în cazul ulti
mei sale realizări — ...ESCU) o 
mostră de realism teatral, de 
echilibru scenic. O singură dată 
și-a permis o extravaganță — nu 
atît de stridentă pe cît a cata
logat-o cronicarul „României li
terare“ — atunci cînd a încre
dințat rolul Veturiei debutantei 
Lidia Buhancă (angajată dar nu 
în post de actriță a teatrului) 
creatoarea unui profil opulent, 
grotesc, monstruos de Grand 
Guignol, coborît parcă din „Sa- 
tiryconul“ lui Fellini. In schimb, 
scenografia Eugeniei Crîșmaru 
nu numai că nu a ajutat cu ni
mic mizanscena dar chiar a im
pietat lirismul textului, aglome
rând inutil, într-o manieră

UN FLUTURE
PE LAMPĂ

Paul Everac, dramaturg preo
cupat în special de spectaculoa
se dezbateri etice, adept al tea
trului politic, a! teatrului de 
idei, își propune să abordeze 
tema dintr-un alt unghi etiolo
gic i ignorînd schematismul po
sibil al raporturilor existenția
le, el ancorează acțiunea piesei 
în prezent, etalîndu-ne „drama 
unui om“, a Iui Ovidiu Petres- 

sacu, purtat de prea marea

penibile. Totuși pină la 
o undă de speranță reu- 
să se strecoare în iluziile 
aureolîndu-i solitudinea :

xau

cedee 
urmă 
șește 
Norei 
cîteva ore petrecute în compania
unui comunist urmărit de poliție 
care începe să o iubească, o în
țelege și-i oferă necesara tan
drețe ; un necunoscut devenit un 
fel de „om care aduce ploaie" 
înseninînd cerul familiei. Vanciu, 
readucîndu-i liniștea. Arestarea 
finală a comunistului nu întune
că această ultimă situație : el i-a 
promis că odată și odată v-a re
veni iar ea va ști de acum îna
inte pe cine așteaptă ; existența 
ei își va găsi, în fine justifica
rea. Un final demn de inspirația 
unui Saroyan, Steinbeck 
(încă o dată) Sebastian.

Meritele dramaturgiei sînt In
contestabile. Mă gîndesc în pri
mul rînd la discreția cu care a- 
bordează tematica, la abila elu
dare a melodramei, la excelenta 
alternare a tragicului cu comicul. 
Apoi, la pregnanța conturării 
personajelor, la exactitatea tipo
logică, la permanenta lor justi
ficare scenică. Și în fine, la ex
cesul de umor, pe care autorul 
îl acordă dialogului dintre Buby 
și Bunic, la Ingeniozitatea și ha
zul nesecat care-l alimentează 
continuu. Toate aceste calități 
aplaudabile, cu atît mai mult cu 
cît teatrul lui Petru Vintilă 
cunoaște pentru prima oară lu
mina rampei — ne îndreptățesc 
să trecem cu vederea cele cîteva 
îngroșări de replică, scăderile de 
tensiune,. anticlimaxul previzibil 
și totodată să-1 așteptăm cu un 
nou text dramatic.

„Scenicitatea“ situațiilor pie
sei a contribuit în mare măsură 
la reușita spectacolului de pe 
scena Teatrului Giulești, con-

șuetă obiecte și accesorii deloc 
indispensabile.

Cel mai bun actor al reprezen
tației a fost, incontestabil, Cor
nel Dumitraș (Buby), cuceritor 
prin modul în care a alăturat 
candoarea și lichelismul, prin 
neobosita vervă și sensibilitatea 
cu totul deosebită. Raportul con- 
flictual aparență-esență exis
tent în Identitatea eroului a fost 
reliefat excelent 
cu măsură și artă a alternărilor 
afective. De același nivel s-a a- 
propiat și interpretarea lui Co- 
rado Negreanu (Bunicul). După 
compoziția tragică din „Meșterul 
Manole" actorul ne oferă acum 
o compoziție suculentă, de efect 
irezistibil, verosimilă și cu atît 
mai dificilă cu cît, fiind așezat 
într-un fotoliu de paralitic, sin-; 
gurele mijloace de comunicare 
ale actorului rămîneau exclusiv 
cele mimice și fonice. Intr-un 
rol scurt de preot pus pe căpă
tuială, doritor de-a „pertracta“ 
o afacere matrimonială meschi
nă, Ion Vîlcu i-a donat perso
najului vitalitate și pitoresc. 
Mai puțin expresive au fost, în 
acest context, creațiile Margăi 
Anghelescu (mama) și Iulian 
Necșulescu (Profesorul).

Cuplul erotic al piesei Nora- 
necunoscutul, fiind predestinat 
— prin litera textului — „secun
darului“ a arătat că Ileana Cer- 
nat are destule resurse și pentru 
rolurile ceva mai complexe — și 
ea face aici o compoziție ! — 
reușind, în fine, să scape de sub 
eticheta care i s-a repartizat la 
intrarea în teatru, iar Petre 
Paulhoffer potențează într-o to
nalitate sobră, hieratică, anxie
tatea comunistului hăituit.

Casa care a fugit pe ușă — o 
fericită opțiune repertorială a 
Teatrului Giulești.

de Dumitraș,

ușurință printr-o serie de aven
turi pe cît de riscante, pe atît 
de dezamăgitoare, la capătul 
cărora se întîlnește irevocabil 
nu numai cu aversiunea medii
lor prezentate și cu propria lui 
ostilitate împotriva lor, dar 
chiar cu dezgustul de sine în
suși" (am citat din caietul — 
program al spectacolului). Ini
țial liber (în accepția intelec
tuală a termenului) Ovidiu Pe- 
trescu a încetat să mai fie o- 
dată cu imposibilitatea înțele
gerii libertății sale, odată cu 
fuga după o Iluzorie indepen
dență căutată în spatele recla
melor pariziene și a echivoce
lor sloganuri occidentale. Ajuns 
într-un mediu interlop, dezu^ 
manizat, compus din oameni 
care și-au pierdut naționalita
tea și sentimentele supreme în 
eforturile hărțuitoare ale su
praviețuirii sau din artiști des
calificați profesional de către 

, numeroasele compromisuri so
ciale și politice (acceptate „mai 
mult sau mai puțin voluntar), 
Ovidiu Petrescu învață tîrziu, 
nepermis de tîrziu că așa, cum 
spunea Camus „Nu poți fi liber 
împotriva celorlalți oameni“. E- 
șecul său este singurul sfîrșit 
posibil a căutărilor lui și 
este cu atît mai tragic.

Piesa se impune ca unul 
tre textele de importanță 
teatrului politic contemporan, 
reușind să convingă spectatorul 
printr-un vocabular filozofic și 
estetic inteligent, demn de ge
nerosul său mesaj. Poate că 
totuși, o analiză mai amănunțită 
a piesei ar trebui să discute 
și posibilitățile de eludare 
benignei arborescențe care 
menință două-trei tablouri ale 
ei, precum și cele cîteva scene 
prolixe, inutile. Această cură
țire a textului i-ar oferi un 
ritm mai susținut, ferindu-1 tot
odată de tentația tautologiei 
conceptuale.

Montarea de pe prima scenă

deci

din- 
ale.

a
a-

ii

sa

a țării ne-a oferit o distribuție 
„de zile mari“. In roluri secun
dare, episodice, siluete fugare, 
apariții de-o clipă au căpătat 
contur și pregnantă personali
tate în interpretarea unor ac
tori care de cîteva stagiuni în
coace onorează textul afișelor 
bucureștene. Ne gîndim în pri
mul rînd la Marin Moraru și 
Gheorghe Dinică (excelenți în 
două roluri de excroci tragici), 
la artistul emerit Emil Botta — 
autorul unei complexe creații 
actoricești, apoi la Fori Etterle 
(care a imaginat un politician 
periculos, ascuns sub masca al
truismului), Nelli Sterian —
impunătoare prin simpla
prezență scenică și la Cella 
Dima, de-o surprinzătoare ti
nerețe, într-o admirabilă dispo
ziție de joc.

In două roluri mal ample, 
Florin Piersic și Gheorghe Co- 
zorici au excelat : primul — 
prin rafinata gradare a evolu
ției eroului de la superficialul 
robust și sigur pe el, la actorul 
„cehovian“ conștient de caboti- 
najul său, obosit și ucis spiri
tual de-o înduioșătoare nostal
gie, — iar al doilea — datorită 
gesturilor reținute, a măiestriei 
alternărilor de răbufniri dure
roase și tăceri neputincioase. 
Cea mai dificilă și totodată o- 
bositoare partitură a piesei a 
fost încredințată — printr-o lă
udabilă inspirație regizorală — 
lui Victor Rebengiuc (Ovidiu 
Petrescu) care a demonstrat a- 
eum, pentru a nu știu cîta 
oară, că posedă mult rîvnitul 
dar actoricesc al identificării 
perfecte cu personajul literar. 
Entuziasmul infantil al lui Pe- 
trescu (de la începutul piesei) 
sau tragica-i resemnare (de la 
sfîrșitul ei), dorința de’ viață a 
eroului și, raportată la dezabu- 
zarea exhaustivă a societății 
apusene, anacronismul ei, ten
tativele agresive de cucerire a 
sensurilor existențiale — față-n 
față cu' eșecul deplin al acestor 
tentative, toate acestea deci, au 
fost realizate de către 
Rebengiuc sub auspiciile 
joc modern, convingător, 
cer, epurat de cea mai vagă 
tentă melodramatică sau li
neară.

Horea Popescu, autorul mizan
scenei spectacolului și Florica 
Mălureanu, semnatara decoruri
lor, creatori de prestigiu ai sce
nei românești, au fost de data 
aceasta inhibați de „regalul" 
actoricesc și s-au retras, ti
mizi, în umbra corectitudinii 
profesionale. Să sperăm că nu 
pentru multă vreme.

BOGDAN ULMU

— Există, cum să nu existe ! 
Pentru că din cele 9 000 de kilo
grame s-au executat piese, re
pere care au ajuns în avans la 
montaj, permițînd aici elimina
rea stagnărilor, înscrierea în 
diagramele de producție ale a- 
nului 1973 cînd sarcinile de plan 
ce ne revin sint de 2,5 ori mai 
mari decît ale anului precedent.

Sîntem în montaj.
— Ca să vă dați mai bine sea

ma de avantajele inițiativei co
mune a uteciștilor din atelierele 
de bachelită și matrițerie — re
levă tovarășul Eugen Voicu, șe
ful secției — mă voi opri asu
pra unei singure echipe, cea 
condusă de Petre Stoica. Cei 35 
de tineri ce o compun sînt ca
pabili, au dovedit-o, ca zilnic în 
loc de 500 aparate electrice cît 
este planul ce le revine să exe
cute 1 000 bucăți dacă sînt apro
vizionați cu semifabricatele ne
cesare. Ei bine acest deziderat a 
fost îndeplinit, în primele 15 
zile ale anului tocmai datorită 
„stocului“ creat în avans de că
tre colegii lor integrați în ac
țiunea despre care vorbim.

— Și ar mal fi ceva — ține să 
completeze Petre Stoica. Știind 
că avem la dispoziție o cantitate 
de semifabricate mai mare decft 
cea obișnuită am revăzut și noi 
„filmul“ benzii. Acum, dacă ve- 
niți dimineața la orele 7,00 veți 
constata că marea majoritate a 
membrilor echipei sînt comasați 
la începutul benzii. Pe măsură 
însă ce aici se creează un front 
de lucru în continuare deplasa
rea forțelor se face către punc
tele înaintate, ultimele ore ale. 
programului găsindu-i în plină 
activitate la punctele finale. 
Procedînd în acest mod, efec- 
tuînd un autocontrol riguros, ni
meni nu are timpi morți, tot.i 
cei 35 uteciști fiind integrați 
din primul și pînă în ultimul 
minut în efortul de depășire 
maximă a sarcinilor de plan.

Așadar, o inițiativă a atras 
după sine o alta, ambele contri
buind la reducerea consumului 
de materiale. Ia folosirea inte
grală a fondului de timp și a 
mașinilor, determinînd ca. fie
care și toți tinerii să participe 
nemijlocit la racordarea activi
tății comune exigențelor cu care 
se confruntă colectivul din care 
fac parte. Este de menționat că 
deși constituită de curînd, orga
nizația U.T.C. de la Fabrica de 
aparataj electric pentru instala
ții din Titu se dovedește grăbită 
să ajungă la maturitate, acțiu
nile înscrise în planul de muncă 
vădind preocuparea pentru con
cret. pentru înregimentarea de
plină în întrecerea pe țară, „în
trecerea cincinalului" — cum o 
numea unul din tinerii munci
tori cu care am stat de vorbă.

• Activități specifice fiecărui

loc de muncă
Reprezentanții celor 30 de organizații ale Grupului industri

al de chimie Rm. Vîlcea au dezbătut, într-o recentă ședință de 
lucru, sarcinile ce revin birourilor organizațiilor in acest an 
hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. 
Propunînd includerea in programele trimestriale de acțiuni 
specifice fiecărui loc de muncă, tinerii din cadrul organizației 
„Financiar", de exemplu, și-au canalizat eforturile în direcția 
utilizării mai raționale, la întreaga capacitate, a mașinilor de 
contabilizat și facturat. Pentru reușita acestei inițiative ei vor 

calculatoare electronice din 
cele mai perfecționtae uti- 
in următorii ani.

organiza și o excursie la Fabrica de 
București, spre a lua cunoștință de 
laje de calcul de care vor beneficia

PETRE ȘERBÂNESCU
Vîlcea

• „Căutătorii de comori“
. Comitetul județean U.T.C. din Hunedoara organizează în pe- 

r'oa<i« 1 ianuarie — 30 aprilie cea de-a III-a ediție a ștafetei 
„Căutătorii de comori", care are drept scop descoperirea și va
lorificarea celor mai autentice obiceiuri și tradiții populare, spe
cifice județului.

Acțiunea cuprinde toate comunele județului, care vor prezenta 
spectacole^întrunind cintece și jocuri populare specifice fiecăreia 
și vor alcătui noi colecții de artă populară, precum și un album 
ștafetă.

ION RESIGA
Hunedoara

• La Tg. Jiu, o nouă „Coloană“
De curînd, la redacția ziarului „Gazeta Gorjului", din Tg. Jiu, 

a avut loc constituirea cercului cultural literar-artistic „Co
loana", pe lingă redacția ziarului județean și filiala Gorj a Uniu
nii Ziariștilor din Republica Socialistă România.

Inscriindu-se ca o necesitate de prim ordin pentru viața spiri
tuală a județului, cercul își propune atragerea și Îndrumarea 
mai atentă a tinerelor talente în vederea creării unei arte au
tentice, care să răspundă imperativelor noii vieți, editarea, în 
continuare, a suplimentului social-cultural „Coloana", organiza
rea de întilniri periodice cu 
bliciști și scriitori consacrați,

oamenii de cultură și artă, cu pu- 
etc.

LIVIU POENARU
Tg. Jiu

• Tinerii ași ai volanului
Comitetul județean Brăila al U.T.C., impreună cu Inspectoratul 

județean de miliție, a organizat faza județeană a concursului 
„Stăpîni pe volan". In urma concursului, primul loe a fost ob
ținut de Nicolae Moșescu de la I.T.A., locul doi revenind lui 
Ionel Gușatu de la iar următorul lui Radu Cotigă de la
I.R.T.A. Aceștia ne vor reprezenta în faza finală pe țară.

TRAIAN ENACHE 
Brăila

MEDITAȚII „INACTUALE“
(Urmare din pag. I)

Victor 
unui 
sin-

mi-a oferit un exemplu. Pe una din înălțimile 
Romei, unde fusesem să văd o capelă, am găsit 
o piatră pe care o păstrez ca pe o bijuterie, o 
operă perfectă, arta cea mai pură, un fel de 
Nou născut al lui Brâncuși în miniatură. Bine, 
dar cum stăm cu progresul atunci, fiindcă trebuie 
să vă spun că in expoziția elvețienilor eru 
expus un ou de material plastic, înzestrat cu un 
aparat de fotografiat, care a avut rolul științi
fic de a studia fenomenele oceanice, curenții 
marini etc., un fermoar vechi, de formă neobișnu
ită. Nici urmă de intenție artistică. Moore voia 
să facă studiu de psihologie în Regele și regina, 
sculptură aflată pe malul unui lac din Scoția, in 
cadru natural, iar finalitate artistică ploii care a 
spălat piatra pe care am cărat-o de la Roma 
i-ar putea da numai un critic pe care-l știu eu. 
Ce este otuncea arta ? Toate esteticile spun ca 
fenomenul artistic este un fenomen izolat de na
tură : sculptura are un soclu, teatrul se petrece 
pe scenă, simfonia începe cu momentul de tă
cere cind dirijorul ridică bagheta etc,, etc. Ajun
ge să spună cineva că regele e gol... Brâncuși

înfige Coloana lui direct in pămint, Moore sculp
tează forme domoale sau dure, vrînd să-și to
pească sculpturile în natură. Nu numai atît, 
arta se transformă la propriu în lucrul cel mo1 
natural. Am văzut odată o întreprindere in care 
pereții uneia dintre clădirile administrative erau 
acoperiți de pînze ale unor mari maeștri con
temporani, demne de muzee. Am întrebat niște 
fete care lucrau acolo. Toate mi-au declarat că 
le place teribil tot ce era în jur, dar nici una nu 
știa cine sînt autorii. Mi-au spus însă : nu vă 
place asta sau asta, descriindu-mi cu exactitate 
elementele lucrărilor (ciudat, nu aveau rame în 
adevăratul sens al cuvîntuluî I), ceea ce arăta 
că le priviseră cu atenție, ca pe niște pereți fru
moși. Cum rămîne însă cu personalitatea artis
tică, altă cucerire o esteticii, știință modernă ? 
Că n-o să ne întoarcem la călugărul care nu-și 
semna cărțile, din umilință. In fond e amenințată 
arta însăși, opera presupune un autor care a vrui 
să prelucreze un material ca să producă senti
mente estetice într-un alt subiect. Altfel e na
tură, care nu intră în estetică, chiar cind e fru
moasă. Omul stă lingă mine și înalță un imn 
de slavă : Mare lucru e progresul...

• •••••••
SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI“ »SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI“ » SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI“

ÎNTREBARE:
— După succesul festivalului — spectacol din sala Floreasca, 

de vineri seara, organizat în cadrul „Serilor Scînteii tineretu
lui", manifestare dedicată sportului alb, am vrea să-1 întrebăm 
pe protagonistul numărul unu al acestei seri de neuitat, care 
sînt cele mai puternice impresii pe care le păstrează despre 
această întîlnire cu tinerii ?

FRUMOSUL MEU „MAXPLY“
Scriu aceste rînduri în ajunul plecării, împreună cu Traian 

Marcu, spre Statele Unite ale Americii. Sînt încă sub impresia 
serii de adio pe care am petrecut-o în Sala Floreasca. Nu e 
cazul să-mi exprim încă o dată recunoștința față de prietenii 
mei, artiștii, care m-au ajutat să dau viață acestei frumoase 
„Seri a Scînteii tineretului“, în cadrul căreia, poate pentru 
prima dată în istoria tenisului nostru, au venit să primească 
rachete și mingi băieți și fete de prin Buzău, Turnu Măgurele, 
Urziceni și chiar din multe sate, pentru care tenisul, pînă nu 
de mult, era o simplă enigmă.

Dacă ar fi să aleg din noianul de amintiri ale acestei seri, 
m-aș opri în primul rînd asupra propriei mele emoții. Au exis
tat cîteva momente în care eu mi-am stăpînit cu mare greuta
te această emoție, reușind, în sfîrșit, să-mi dau seama cît e de 
grea munca actorului.

Emoția m-a cuprins în momentul în care am înmînat „ra
cheta Gorman" tinerei eleve din Brăila. Luat ca atare, gestul 
nu pare să se constituie într-o sursă de emoții. Pentru mine, 
însă, acest moment a însemnat o reîntoarcere la copilărie.

în seara de vineri, 12 ianuarie, în Sala Floreasca s-au îm
părțit numeroase rachete. A fost, dacă vreți, o opulență fără 
precedent în tenisul nostru. Dar gîndurile mele s-au întors că
tre o zi din toamna anului 1955...

Ce s-a întîmplat în acea zi ? îmi aduc aminte ca astăzi. Am 
ieșit. împreună cu Giinther Bosch, din secția de tratamente 
termice a Uzinei „Steagul roșu“. îmi luasem salariul. Un salariu 
modest, de ucenic la „Steagul roșu“. Simt ca și astăzi plicul in 
care se aflau banii.

Ieșind pe poarta uzinei, am scos banii și i-am adăugat la 
salariul meu de pe luna precedentă. Erau 700 de Iei. Am pornit 
grăbit împreună cu Bosch spre locul de întîlnire. La orele 17 
aveam să mă întîlnesc cu un jucător mal mare, câfe îmi pro
misese o rachetă „Maxply“, cu 700 de lei. Această rachetă era, 
ca și astăzi, una dintre cele mai bune din lume, dacă nu chiar 
cea mai bună. îmi veți spune că ambiția unui tînăr (care joacă 
de numai patru luni tenis) de a avea o rachetă „Maxply“ e 
vecină cu infatuarea, dar, pentru mine, acest vis era o formă 
foarte concretă de a porni la drum cu un pas sigur si fără 
vreun rabat, la nici un capitol.

Omul cu racheta a fost punctual. I-am dat banii — salariul 
meu pe două luni — și am pornit spre casă.

Vă așteptați, poate, să vă descriu grijă cu care am înconjurat 
giuvaerul meu de lemn. Cred că am să vă decepționez. Peste 
numai două săptămîni am rupt frumosul meu „Maxply“. Pot 
să vă spun doar că am legat în aceeași după amiază racheta 
și am jucat în continuare, trei luni în șir, cu această rachetă 
bandajată.

Anii s-au scurs. Intre timp am schimbat o mie de rachete 
„Maxply" sau chiar mai multe. Am rupt tot atîtea. întotdeauna 
am simțit nevoia să lovesc fără menajamente mingea. Nicioda
tă n-am să uit. însă, zgomotul care a însoțit ruperea primei 
mele rachete.

Vineri, 12 ianuarie, în sala Floreasca, am văzut multe ra
chete frumoase. Unele oferite de Federația de tenis, altele de 
„Scînteia tineretului“. Unele erau chiar „Maxply“. Mulți dintre 
tinerii care vor intra în posesia lor vor începe, deci, jocul cu 
rachete bune, fără să facă un efort special în direcția asta. 
Sper ca ei să știe să prețuiască această rachetă dăruită, tot așa 
cum_ eu am Știut să prețuiesc racheta pentru care am muncit 
două luni. Deși, dacă stau să mă gîndesc bine, e foarte greu 
pentru tine, tînăr care obții o rachetă, să intri în pielea uce
nicului de la „Steagul roșu" care a știut să nu cheltuiască ni
mic, timp de două luni, spre mirarea mamei, pentru a-și înde
plini un scop secret

Vineri, 12 ianuarie, în sala Floreasca, a mai existat pentru 
mine un moment plin de semnificații. Cam pe la jumătatea 
programului, am jucat cu Traian Marcu. întîmplarea a făcut 
ca Marcu să împlinească 19 ani chiar în ziua aceea. Văzîndu-1 
dezinvolt, în treningul lui bleu, mi-am amintit că eu, la 19 
ani, aveam doar patru ani de tenis efectiv, în timp ce el are 10.

Jocul a fost interesant pentru mine. îmi dau seama că Tra
ian este o alegere bună. El are ceva neașteptat în joc i în orice

caz,_ elementul surpriză e mult mai mult prezent în jocul lui 
decît în cel al tinerilor săi contracandidați.

Traian Marcu a fost emoționat. Uneori mi-am dat seama că 
mîna lui tremură. Am ciș’tigat setul fără dificultăți, dar asta 
nu are prea multă importanță. Aș fi dorit ca Traian Marcu să 
se fi mișcat mai repede, așa cum se mișca Ilie Năstase la 19 
ani, dar asta nu s- a întîmplat. Probabil că s-a pierdut ceva 
timp cu Traian Marcu. Și totuși, el nu are decît 19 ani...

Privindu-1 pe Traian Marcu, am mai avut o revelație. Și 
Traian e brașovean, ca și mine. Și Traian, ca și mine, a copi
lărit pe strada Castelului. Această stradă a Castelului, care, 
alături de strada Mureșenilor, a dat cam tot ce a reușit să dea 
pînă acum tenisul brașovean.

Ceea ce mi-a plăcut mai puțin la Traian Marcu a fost lipsa 
lui de „răutate" în jocul cu mine. E adevărat, uneori eu mă 
supăr cînd un tînăr încearcă o lovitură de sfidare, fâcînd ab
stracție de prezenta unui partener mai în vîrstă. Dar asta nu 
are nici o importanță. Dacă vreți, acesta este principalul meu 
țest în sondarea calităților morale ale unui tînăr jucător. Tra
ian Marcu s-a temut puțin de o eventuală reacție mai dură 
din partea mea, deși poate că n-ar fi fost cazul să se întim- 
ple așa. El a stat cuminte în banca lui, și asta m-a deranjat 
u? . P’c' . Năstase, deși „un copil cuminte", n-ar fi scăpat 
niciodată prilejul de a da în mine, cu toată puterea, la o de
monstrație ca aceea din sala Floreasca.

In'fond, cum am mal spus-o de cîteva ori, tenisul de astăzi 
este o luptă de o duritate extraordinară între două voințe care 
se înfruntă. De cele mai multe ori, forhand-ul, reverul, sraash- 
ul se înscriu într-un numitor comun, voințele, în schimb sînt 
diferite.

Stimați cititori. „Serialul“ meu va continua, așa cum am pro
mis, pînă la cuponul de participare nr. 30. Am lăsat redacției 
..Scînteii tineretului“ secvențele următoare. Poate că una sau 
două dintre ele va fi înlocuită printr-o scrisoare „caldă“ pe 
care o voi expedia de peste ocean. Am ținut să vorbesc, as
tăzi, despre felul în care mi-am rupt orima rachetă și deso e 
prea marea cumințenie a lui Traian Marcu. socotind că aceste 
două momente pot fi mai importante (în viața unui viitor ju
cător) decît o mie de sfaturi în legătură cu feb'l în care în
chizi racheta fientru lift sau felul în care o deschizi pentru lob.

Deocamdată, la revedere I Sîmbătă dimineață, cînd probabil 
veți citi ceva în legătură cu „Ce vreau de la Marcu ?“. noi vom 
juca la Birmingham. Ce fericit aș fi dacă Traian ar călca eu 
dreptul...
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NOI Șl ORGANIZAȚIA NOASTRĂ

BUNELE REZULTATE
IN PRODUCȚIE

NU SCUZA LIPSA

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al parti
dului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAL'RER, președintele Consiliului de Miniștri, au primit din 
partea tovarășilor L. BREJNEV, N. PODGORNÎI și A. KOSI- 
GHIN, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor so
vietic, exprimăm mulțumirile noastre cordiale Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și 
poporului frate român pentru felicitările călduroase și bunele 
urări transmise cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, poporul sovietic vor 
întări și în viitor prietenia șl vor dezvolta colaborarea multi
laterală între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă Româ
nia, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist.

Vă urăm, dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii ro
mâni, noi succese în construirea socialismului, in lupta pentru 
pace și prietenie între popoare.

ALTOR ACTIVITĂȚI

Plenara Consiliului

organizației 
de aici, în 
de cele opt

lucrează,

Oriunde îți vei îndrepta pașii 
pe litoral vei recunoaște roadele 
muncii colectivului de muncitori 
de la întreprinderea de prefa
bricate și materiale de construc- 
ții-Constanța, coautori materiali 
ai suplelor verticale ce fac po
doaba și mindria rivierei româ
nești.

Iată de ce am poposit In a- 
ceastă Întreprindere, unde din 
numărul total al muncitorilor, 
peste jumătate sint tineri. Vo
iam să desprindem aportul in 
muncă al acestora, pasiunea 
lor la realizarea și depășirea 
sarcinilor economice, voiam să 
cunoaștem viața 
U.T.C., a tinerilor 
cuprinsul și dincolo 
ore de muncă.

în întreprindere
deci, peste 750 de tineri. Este e- 
vident oricui, că rezultatele pro
ducției li se datorează și lor, 
că, In fon'd, același procent de 
55 la sută caracterizează și apor
tul lor de muncă In ansamblul 
fabricii. Dar, pentru a păstra 
ideea inițială, trebuie să mențio
nez faptul că în evidențele or- 

Aganfczației U.T.C. nu figurează 
tecît aproximativ jumătate din 
tineri, mai precis 242 de ute- 
ciști. Unde sînt ceilalți ? Ce a 
făcut organizația U.T.C. pentru 
munca și viața acestor tineri, a- 
tîta vreme cit mai mult de ju
mătate din ei nici nu intră în 
sfera acțiunii directe a organi
zației ? Și, judecind mai departe, 
care este viața de organizație a 
celor — puțini e drept — față 
de numărul total al tinerilor 
care activează în cadrul orga
nizației U.T.C. ?

La aceste întrebări secretarul 
comitetului U.T.C., Dumitru Tu- 
dor, ca și fostul secretar, Ion 
Crămba, nu au putut face alt
ceva decît să menționeze din 
nou aceleași succese ale între
prinderii, omițînd faptul că a- 
ceasta subliniază și mai mult 
discrepanța dintre posibilitățile 
acestor tineri, capabili de ase
menea rezultate, și activitatea 
organizației U.T.C., adormită în 
atmosfera călduță, creată la um
bra paravanului rezultatelor ge
nerale din producție.

„Avem aici tineri de prin 
toată țara, din Ardeal, din Nor
dul Moldovei — spunea secreta
rul U.T.C. — și ■ e greu să lu
crăm cu ei“... Este greu, e ade
vărat, să reunești la un loc oa
meni care abia s-au cunoscut 
aici, oameni cu preocupări și o- 
biceiuri diferite. Dar in ioc să 
fie folosită favorabil însăși a- 
ceastă diversitate, garanție sigu
ră a existenței unei multitudini 
de posibilități de manifestare ti
nerească, faptul a fost folosit 
încă o dată ca scuză. „La noi a- 
casă — spunea Liviu Rus, Un 
tinăr venit din Ardeal — cîntam, 
ne intîlneam și ne distram îm
preună, ne cunoșteam bine între 
noi și mergea și treaba cu spor. 
Aici nu vine nimeni să ne între
be măcar dacă sintem uteciști, 
dar să ne mai și întrebe ce air. 
dori să facem în organizație... 
Eu iucrez aici de un an .și nu 
sînt încă luat în evidență... 
Vreau să particip la o brigadă 
artistică, îmi place să cînt, dar 
de cîte ori am întrebat de așa 
ceva mi s-a tot spus că nu se 
poate, sau că nu se poate încă. 
De ce oare ?“ Ne-am întrebat și 
noi...

în august 1972, în această or
ganizație U.T.C., o brigadă de 
act?/- ști a comitetului județean 
U.T.C. găsea serioase deficiențe 
în activitatea de organizație. 
Concluziile de atunci, pe care 
ni le-a prezentat tovarășul 
Gheorghe Pctcu, șeful brigăzii, 
arătau printre altele că există 
organizații U.T.C. care nu ținu
seră nici o adunare generală de 
la începutul anului 1972 și pină 
în luna august ; că evidența 
membrilor U.T.C. este defectu
oasă, carnetele de evidență ne- 
fiind completate sau chiar ne- 
existînd la multe organizații , 
că nu exista nici un program de

„ZILELE
VARȘOVIEI“

La București au început, 
miercuri, „Zilele Varșoviei“. Ac
tuala ediție a acestei tradițio
nale manifestări artistice, organi
zată în cadrul colaborării cultu
rale dintre România și Polonia, 
a fost inaugurată prin deschide
rea, la galeriile „Orizont", a 
nei expoziții de tapiserie 
sculptură mică.

Publicului bucureștean îi sînt 
prezentate creațiile pnor artiști 
varșovieni (35 de țesături ar
tistice și 25 de sculpturi) selec
ționate dintre cele mai valoroa
se lucrări prezentate anul tre
cut la tradiționalul Festival^ de 
arte plastice 
niei.

u-
Și

din capitala Polo-

★

prilej, seara, în 
Palatului ,a avut

Cu- același 
Sala mică a 
loc un concert susținut de două 
formații 
muzică 
dirijate 
ski. în 
oaspeți 
șa de 
„Grigore Preoteasa' 
rești, la Brașov și Sibiu.

poloneze — una de 
veche și alta de jazz, 
de Kazimierz Piwkov- 
continuare, muzicienii 

voi da concerte la Ca- 
cultură a studenților 

.“ din Bucu-

Budes,
U.T.C.

la că- 
cămin,

activități la nici una din orga
nizațiile U.T.C. verificate. în- 
tr-Un cuvint, concluzia era că 
viața organizației U.T.C. se re
zuma doar la niște scripte, nici 
acelea complete. De la acea dată 
și pină la prezența noastră în 
întreprindere puține s-au schim
bat. Este drept, s-au ținut adu
nări generale, s-au făcut ale
geri. Pentru majoritatea mem
brilor nou aleși, viața de orga
nizație constituie un început. 
Dar pentru ca acest început să 
fie rodnic, e necesară o radica
lă schimbare a concepției asupra 
rolului și locului organizației 
U.T.C. în viața tinerilor de aici. 
Am stat de vorbă și cu unii din 
secretarii nou aleși. Nu se poate 
spune că sînt lipsiți de bună
voință, dar este limpede că nu 
știu încă prea bine ce au de fă
cut, cum pot acționa, în ce di
recții să-și canalizeze atenția. 
„N-am fost niciodată la cămi
nul tineretului, deși în aduna
rea de alegeri multe din proble
mele ridicate de tineri erau le
gate de activitatea lor de acolo“ 
— mărturisea Constantin 
secretar al organizației 
„Prefabricate“.

Am fost în schimb noi 
min, la cantină... La 
așternuturile nu erau schimbate 
de 20 de zile ; gunoiul, măturat 
de pe coridor dimineața, zăcea 
„depozitat“ lîngă cutiile de gu
noi, și acelea plasate la vedere,' 
în mijlocul fiecărui coridor, la 
fiecare etaj ; biblioteca volantă, 
atît de solicitată de tinerii din
tre care pe mulți i-am găsit ci
tind (cărți cumpărate de ei !), 
era zăvorită de circa o lună de 
zile, în așteptarea cuiva care să 
se ocupe de distribuirea cărți
lor. în camera amenajată drept 
club, unde erau mese de șah, 
era ars becul, fiind cufundată în 
întuneric și inactivitate. Un co
mitet de cămin nu a existat nici
odată și nici un fel de activități 
nu au fost organizate pentru că- 
miniști, singura lor posibilitate 
de a-și petrece timpul liber fiind 
televizorul, necesar și binevenit, 
dar insuficient pentru a suolini 
lipsa totală a altor activități.

Iată doar citeva dintre direc
țiile in care comitetul U.T.C. al 
întreprinderii poate și trebuie 
să-și orienteze activitatea. Este 
tot atît de adevărat că rezulta
tele muncii pe care va trebui să 
o ducă depinde și sînt influen. 
țațe direct de către tineri, de 
Către cei ce constituie în fapt 
organizația. Trecînd de la dezi
derate la acțiune, de la vorbe 
la fapte, de la dorințe la ini
țiative și împliniri, aceștia tre
buie să imprime ei înșiși sen
sul dorit activității organizației 
lor. în realizarea acestui obiec
tiv, major pentru viața organi
zației, ei vor beneficia de acum, 
am fost asigurați, de un spri
jin mai direct șl mai eficient 
și din partea comitetului muni
cipal U.T.C. care, trecînd de la 
faza simplelor constatări, dove
dite nu prea eficiente, va îndru
ma concret și printr-o prezență 
efectivă în mijlocul tinerilor, 
munca viitoare a organizației.

MARIAN GRIGORE

(Urmare din pag. I)

eontestindu-i 
noastră ? —

folositor so-

lă în definirea conceptului de 
carieră mi se pare convingătoa
re. Dar ce facem cu acele ca
zuri, in care individul se gin- 
dește nu la societate, ci la el 
insuși, dar obține realizări de 
pe urma cărora societatea bene
ficiază ?

Andrei Zincă : Dumneavoastră 
ați introdus o variantă in de
monstrația cu două personaje a 
lui Adrian. Eu v-aș ruga să mă 
scuzați, dar imi voi permite Să 
neg pur și simplu această po
sibilitate. Carieristulde ce să 
evităm termenul cită vreme 
Proiectul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste ii de
numește explicit, 
locul in societatea 
așadar, carieristul nu poate fi 
în nici o ipostază, 
cietății.

Sen Alexandru : Negația pen
tru a fi acceptată implică o de
monstrație.

Andrei Zincă : Ceea ce și in
tenționez să fac. Orice realiza
re, ca sa fie autentică trebuie să 
se întemeieze pe valoarea auten
tică a realizatorului. Societatea 
nu ciștigă decit de pe urma u- 
nei valori autentice. Un om care 
posedă o astfel de valoare nu 
simte nevoia să-și consume e- 
nergia cu tot felul de tactici și 
strategii mărginașe. Căci și a- 
cestea, deși nu aduc folos socie
tății, necesită o cheltuială de e- 
nergie. Dar presupunînd, chiar 
prin reducerea la absurd, căci o 
demonstrație îngăduie și 
tă educație, că un astfel 
dividualist preocupat să 
ar fi la un moment dat 
los, acest folos n-ar fi 
gistrat ca atare de societate de
oarece ar avea o temelie șubre
dă. El incalcă niște legi umane, 
niște comandamente etice. Ego
ismul e egoism, și spectacolul lui 
este prin sine insuși nociv. 
Poate in amănunt, uneori, un 
astfel de om exclusiv „pentru 
sine“ să aducă un folos trecător, 
dar în ansamblu societatea pier
de.

Adrian Severin : Eu aș merge 
mai departe. Lipsa unei atitu
dini cinstite față de societate, 
exclusivismul individualist nu 
numai că nu se poate substitui 
valorii, dar poate chiar să o a- 
nuleze, fie luîndu-i orice forță 
creatoare, fie indreptînd-o im-

aceas- 
de in- 
ajungă 
de fo- 

inre-

Ne declară noul antrenor al echipei 
naționale de fotbal, VALENTIN STĂNESCU

U CJ
— Este primul interviu pe 

care-1 acordați unui ziar in ca
litate de antrenor al naționalei 
de fotbal?

— Da ! Și este o plăcere pen
tru mine să apară tn „Scinteia 
tineretului" care are între citi
torii săi numeroși iubitori și 
practicanți ai fotbalului.

— Cu ce ginduri și ambiții 
plecați la drum ?

— Cu acelea care ml-au 
animat, întotdeauna, activitatea 
mea pe terenul de fotbal. Obiec
tivul principal ? Calificarea e- 
chipei naționale la Turneul fi
nal al C.M. de fotbal ediția ’74.

— Credeți că-i ușor ?
— Nu-i deloc ușor. Dar îm

potriva dificultăților — legate de 
pregătirea echipei, de ceea ce 
presupune schimbarea unui an-

5 minute cu
ANGELO 

NICULESCU

Și
_
— Toate lucrurile au și 

un sfîrșit. încerc un regret 
numai cind mă gtndesc că 
niciodată atmosfera de lu
cru, de colaborare cu condu
cerea Federației — proiecte, 
planuri, idei — nu mi s-a 
părut mai bună, mai propi
ce, mai caldă. Mă pregăti
sem chiar ca în ședința Bi
roului federal, în care am 
fost eliberat din munca de 
antrenor al naționalei, să 
prezint „planul de bătaie“, 
să garantez chiar calificarea 
României la C.M. de la 
München ...

— Cu ce se va ocupa an
trenorul Angelo Niculescu, 
în continuare ?

— O să mă dedic carie
rei de cadru didactic. . Voi 
lucra la catedra de fotbal 
a I.E.F.S.

— Profesorul Angelo Ni- 
culescu se va despărți defi
nitiv de... antrenorul An
gelo Niculescu ?

— Deocamdată, da ! Ce va 
mai fi în viitor, nu știu !

credeți despre suc- 
dumneavoastră ?
urez succesele mari 
nu le-am putut ob- 

— Ce 
cesorul

— îi 
pe care 
ține eu !

C. V.

potriva societății. Și astfel se in- 
timplă acest lucru ciudat, că o 
anumită înclinație, la început 
pozitivă, să devină, dacă nu este 
orientată intr-o perspectivă eti
că — să se ridice împotriva so
cietății și chiar a celui ce n-a 
știut să-i dea semnificația reală. 
Individualistul, col care-și con
struiește viața pe astfel de pre
mise vine totdeauna, mai de
vreme sau mai tirziu, în contra
dicție cu societatea.

Georgeta Mateiciuc : A 
de curind Ia televizor o 
care concretizează 
ce a spus Adrian, 
a căpătat premiul de stat pe 
lucrarea unui fost 
societatea a avut la un moment 
dat de ciștigat. dar in fapt a 
pierdut deoarece adevăratul au
tor, un om deosebit de valoros, 
a fost împiedicat o vreme să-și 
aducă aportul său

fost 
piesă 
binefoarte

Un profesor

elev. Poate

societății.

CUM NE FACEM 0 CARIERĂ ?
pierdut,

dezamăgirea 
în sufletul 
care ar pu- 
nu e nevoie 
a te realiza,

Astfel că societatea a 
este drept că vremelnic, un om 
valoros, ciștigind, in schimb, tot 
vremelnic, o lucrare de valoare 
fără autor.

Adrian Severin : Mai nociv — 
mi se pare spectacolul însuși al 
unei astfel de reușite. Exemplul 
pe care-1 prezintă, 
pe care o trezește 
oamenilor, ideea pe 
tea-o da unora, că 
să muncești pentru 
ci că există și alte mijloace, lă
turalnice pe care le poți folosi 
,.ca să ajungi“, face dintr-un 
astfel de om un factor de noci
vitate mai mare decit eventua
lul folos al lucrării respective.

Andrei Zincă : Din tot ce s-a 
spus aici mi se pare că a reieșit 
un lucru : încercarea de a păși 
în propriul tău viitor pe căile 
lăturalnice, potrivnice principi
ilor etice care acționează în so
cietatea noastră, este de fapt un 
fel de „compensație" prin care 
indivizii respectivi încearcă 
să-și suplinească lipsa de va
loare reală, care, așa cum s-a 
spus, nu poate deveni o valoare 
de întrebuințare pentru socie
tate decît dacă posedă o semni-

üi rirai

faceți tn

trenor — doresc să împlinim 
acest deziderat care este atlt 
de scump tuturor celor care iu
besc fotbalul.

— Ce intenționați să 
acest scop ?

— Trebuie, evident, 
fecționăm, odată cu 
echipei și procesul de

să per- 
structura 
pregătire 

precum și să inovăm orientarea 
și organizarea jocului echipei 
naționale. Trebuie să ne apro
piem de ceea ce e nou, într-a- 
devăr, în lumea fotbalului, să 
imprimăm echipei un alt stil de 
joc, și anume, un stil românesc 
care să țină seama de calitățile 
jucătorilor pe care-i avem, să 
nu copiem noi pe un Ajax. Ba
yern München, naționala Italiei 
sau mai știu eu pe care echipe. 
Toate aceste cerințe le vom ma
terializa pe baza unei pregătiri 
fizice la cel mai înalt nivel de 
exigență. Aș vrea să menționez 
că în acest sens vom colabora 
foarte strîns cu antrenorii echi
pelor din divizia A.
_— In legătură cu noua formu

lă a echipei naționale, ce ne 
puteți spune ?

— împreună cu secundul meu, 
Robert Cosmoc, am alcătuit un 
lot de jucători care a fost apro
bat, astă-seară (ieri) de biroul 
federal. După cum vedeți, în 
campania în care ne-am angajat, 
plec cu un efectiv din care fac 
parte, în continuare, jucătorii de 
bază ai echipei la cirma căreia 
a fost mai mulți ani Angelo Ni
culescu. Firește, lista rămîne 
deschisă. Vom acorda multă 
atenție promovării elementelor 
tinere, de perspectivă.

— Apropo, ce părere aveți 
despre înaintașul dv. ?

— Eu respect tot ce a avut 
și a făcut Angelo Niculescu.

— Dacă vreți să prezentați, 
in mare, programul de pregă
tire.

— Mîine, după-amiază, mă voi 

Aseară, în cadrul unei ședințe
bal a fost alcătuit lotul reprezentativ al țării care-și va înce
pe pregătirile în vederea viitoarelor întîlniri internaționale. 
Lotul este alcătuit din următorii 25 de jucători : Răducanu. 
Adamache, Iordache (portari), Sătmăreanu, Deleanu, N. lo- 
nescu, Sameș, Boc (fundași), Dumitru, Anca, Hamal, Boloni. 
R. Nunweiller, Deleanu, Dinu (mijlocași), Troy, Aelenei, Do- 
brin, Dembrowski, Lucescu, Dumitrache, Marcu, Domide, 
Neagu și lordănescu (atacanți). Selecționabilii vor participa 
joi după-amiază în Capitală ia o ședință de lucru care va fi 
condusă de antrenorul echipei naționale, Valentin Stănescu.

de
om este

trebui în- 
acest ter- 

privește,

ficație umană, dacă puterea de 
creație a unui om contribuie la 
fericirea oamenilor și nu se ri
dică împotriva acestei fericiri.

Georgeta Mateiciuc : Dar, 
fapt, cum știm că un 
valoros ?

Sen Alexandru : Ar 
tr-adevăr să definim 
men. în ceea ce mă 
cred că valoarea nu poate fi de
finită decît în raport cu societa
tea iar omul de valoare, numai 
pe baza faptelor sale concrete, 
utile societății. Nici unul dintre 
noi nu ar accepta ca pe valori 
autentice făgăduieli nerealizate. 
Dacă se spune despre cutare co
leg că este un formidabil talent 
matematic iar el nu dovedește 
prin nimic acest lucru din a opta 
in a douăsprezecea, această afir
mație ni se va părea comică. în 
acest sens, societatea nu acceptă 
rabat la calitate. Principala gri

jă a unui om, a unui tinăr ca- 
re-și construiește drumul in via
ță este tocmai să dureze acest 
drum pe temelia unor valori 
certe, să se cunoască adică des
tul de bine ca să intuiască mă
car, dacă nu poate ști cu pre
cizie, direcția în care înclinați
ile sale se pot realiza cu cel 
mai mare folos pentru societate 
și pentru el însuși. Și asta nu se 
intîmplă totdeauna. Astfel, un 
corespondent s-a interesat de 
condițiile de admitere la școlile 
de surori, de artă și de... paste 
făinoase. Pare o glumă, dar nu 
este. Apare clar de aici că tî- 
nărul cu pricina nu prea știa în 
ce direcție să o ia.

Adrian Severin : Nu neg, de
sigur, necesitatea definirii ter
menilor și nici pe aceea de a-ți 
construi drumul de valori certe, 
de a te cunoaște pe tine însuți, 
dar cred, totuși, că nu individul 
este cel care trebuie să decidă 
pină la urmă, valoarea actelor 
sale ci societatea. Acest joc de-a 
„sînt o valoare, nu sint o va
loare“ poate deveni steril. Mulți 
oameni de valoare n-au fost re- 
cunoscuți ca atare în vremea lor,

PRIMIRE IA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

și
Austriei la

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți la a- 
miază, în vizită protocolară de 
prezentare, pe Werner Sauter, 
ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar al 
București.

La întrevedere, 
într-o atmosferă 
luat parte Vasile 
junct al ministrului 
externe.

desfășurată 
cordială, a 
Gliga, ad- 

afacerilor

•J f i I umili

întîlni, la conducerea Federa
ției, cu componenții lotului care 
au fost convocați la București. 
Cu acest prilej vor fi expuse 
modalitățile, vor fi subliniate 
răspunderile jucătorilor și a 
conducerii tehnice în vederea
atingerii obiectivului propus.
Pe urmă, spre sfîrșitul lui ia
nuarie, lotul se va reuni pentru 
pregătirea turneului din Spania 
și Franța. Astfel, în 28—29 ia
nuarie — vizita medicală ; 
miercuri, 31 ianuarie, un joc 
de antrenament cu o echipă din 
divizia B ; sîmbătă 3 februarie, 
un alt joc, cu o echipă din divi
zia A ; la 4 februarie are loc 
plecarea spre Franța unde, la 7 
februarie, susținem primul joc 
la Nîmes cu echipa lui Pîrcălab. 
De aici, continuăm 
spre Barcelona, unde, la 14 fe
bruarie, susținem un 
formația locală Espagnol, 
mînd ca să mai disputăm 
două partide, în alte două 
calități, pentru care acum 
fac demersurile de rigoare. îna
poierea în țară va avea loc la 
18 sau 19 februarie.

V. CABULEA

călătc-ia

loc cu
ur- 

încă 
le
se

a biroului Federației de fot- 

uneori s-au interpus condițiile 
sociale ale orinduirii burgheze 
alteori pur și simplu societatea 
nu ajunsese la nivelul creatoru
lui respectiv. Totuși, pină la 
urmă valoarea lor a fost recu
noscută. De ce ? Pentru că exis
tau faptele lor. Cu alte cuvinte, 
atunci cind te proiectezi în vi
itor nu este cazul să-ți tot ma
sori valoarea, ci să te gindești 
la ce vrei să înfăptuiești concret. 
De aici decurge și definiția unei 
atitudini cinstite față de socie
tate, să nu-i ceri mai mult de
cit îi dai, printr-o 
mente utilă.

Sen Alexandru : 
terea nu înseamnă, 
tocontemplare... iar 
ca valorii autentice constă toc
mai in aceea că este totdeauna 
recunoscută, mai devreme sau 
mai tirziu...

Adrian Severin : ...Și ar mai 

muncă real-

Autocunoaș- 
evident, au- 
caracteristi-

fi poate ceva de spus. Noi am 
discutat aici poate prea mult 
despre cazuri de excepție, des
pre mari personalități, ca Napo
leon sau Nobel. Cei mai mulți, 
însă, nu sintem așa, avem nu
mai o anumită înclinație, și asta 
într-o anumită măsură. Or, sînt 
poate și unii pe care ceea ce am 
spus noi, aici, i-ar putea impin- 
ge la pasivitate sub pretextul că 
„nu au ambiții personale“, că 
„nu sint carieriști“. De aceea, 
cred că lucrurile trebuiesc de la 
început clarificate : fiecare om 
este dator, după mine, să-și dez
volte posibilitățile și să le ridice 
pină la nivelul de eficiență la 
care pot ele să ajungă și apoi 
să lupte pentru ca societatea să 
obțină un folos cit mai mare de 
pe urma acestei eficiențe. Toc
mai in acest fel văd eu cariera : 
ca o obligație de a te perfecțio
na treptat și a cuceri posibilități 
din ce în ce mai mari de crea
ție, de a-ți putea asuma o res
ponsabilitate sporită in raport 
cu pregătirea și experiența, de 
a ți se recunoaște de către so
cietate o autoritate Îndestulătoa
re pentru a transmite și altora 
aceste cunoștințe și această ex-

delegația 
întimpinată de 

stat
Fi
de

Marți, a plecat la Paris to
varășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, șeful 
delegației române care partici
pă la cea de-a V-a Sesiune a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehni
că.

La sosire, pe aeroportul „Le 
Bourget“ din Paris, 
română a fost 
Jean Taittinger, secretar de 
la Ministerul Economiei și 
nanțelor, Bertrand Larrera 
Morel, șeful Departamentului 
pentru relații externe, alți func
ționari superiori din Ministerul 
Economiei și Finanțelor și Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți 
Flitan, ambasadorul 
la Paris, Pompiliu _______ ,
delegat permanent al României 
pe lingă U.N.E.S.C.O., precum și 
alți membri ai ambasadei.

Constantin
României
Macovei,

Marți după-amiază, s-a înapo
iat din Danemarca delegația C.C. 
al P.C.R. formată din tovarășii 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările celui 
de-al XXIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Dane
marca.

La plecare, pe aeroportul din 
Copenhaga, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Ib Norlund, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din Dane
marca.

Marți seara, s-a înapoiat în 
Capitală, venind din Republica 
Unită Tanzania, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste Româniă, 
condusă de Matei Ghigiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
construcțiilor industriale, care 
a participat la festivitățile ce 
au avut loc cu ocazia celei de-a 
IX-a aniversări 
din Zanzibar.

în aceeași 
Radu Enache, 
roului C.C. al 
invitația Ligii tineretului „Afro- 
Shirazi“ 'a participat la ace
leași festivități.

a Revoluției

zi, s-a înapoiat 
membru al Bi- 
U.T.C., care la

Controlori eleganți
(Urmare din pag. I)

lui de lot (Ana Popi) pretinde 
că în rarele zile cind nu locu
iește la „Parc“ ea nu poate 
păși pe iarbă ; vrea asfalt ; 
vrea alei. Pretenții pe măsura 
pretențiilor concubinului. Așa
dar, în curtea gazdei din Șimi- 
an apar minunăție de alei, din 
plăci-beton aduse de pe șanti
er. Gazda nu protestează. Dim
potrivă, trece și ea peste no
țiunea de corectitudine, călcînd 
în picioare tot ce e frumos în 
conduita unui om de onoare. 
Parcă pentru a confirma încă 
o dată aceasta, E.C. pretinde 
femeilor din echipă cîte 20—50 
lei la fiecare salar, făcîndu-le 
batirul de a le ponta ca pre
zente zile în șir, cind de fapt 
ele stau acasă.

Lanțul slăbiciunilor se prelun
gește. Ștefan Hența primește 
pentru cusutul unei haine de 
piele a „d-lui“ șef de lot un 
camion cu 5 tone de lemne, fără 
nici o plată. O seamă de prie
teni care „închid ochii" se tre
zesc cu tone de balast în curte. 
Apoi, timp de o săptămînă, pen
tru a-i cîștiga pe oameni „Pu
iu“ oferă întregii snflări a șan
tierului un concediu cu plată. 
Mărinimie de potentat. Foile de 
angajare false se înmulțesc.

periență. Și acest drum este a- 
deseori destul de greu, el cere 
multă perseverență și putere de 
muncă. Firește, atunci cind ca
lea este dreaptă.

Sen Alexandru : Sînt de acord 
cu Adrian în legătură cu ceea ce 
a spus despre funcția societății 
ca factor de decizie asupra va
lorii componenților săi. Socie
tatea noastră, pe care o făurim 
ca pe o societate socialistă mul
tilateral dezvoltată, este foarte 
sensibilă la această problemă a 
detectării valorilor autentice 
încă de la începutul drumului 
lor in viață, așa cum o dovedesc 
numeroasele concursuri adresate 
elevilor, clasele speciale sau 
cercurile de elevi. Și această 
preocupare se continuă mai tir- 
ziu. Noul Cod al muncii preve
de îrf mod explicit obligația în
cadrării în muncă pe baza veri
ficării aptitudinilor și a pregă-

așeza-tirii profesionale. Așadar 
rea omului potrivit la locul po
trivit preocupă în cel mai înalt 
grad.

Andrei Zincă : Dacă cei care 
contravin acestei orientări n-au 
dispărut cu totul, aceasta se da- 
torește. cred eu, anumitor per
soane care s-au plasat în afara 
conștiinței colective a societății 
noastre. Astfel de „solitari“ care 
încearcă să-și subordoneze ac
țiunile exclusiv propriului folos, 
prezent sau viitor, pot să apară 
și in organizația de tineret, dar 
nu se pot dezvolta pentru că pur 
și simplu nu au teren. Chiar 
dacă la început unii colegi se 
bat pentru o funcție, de răs
pundere în organizație, curind 
apar așa cum sint, deoarece 
funcția este și răspundere, adică 
trebuie să muncești și cei care 
doresc să reușească pe căi frau
duloase nu sint capabili să mun
cească serios pentru că nu sint 
nici capabili să viseze serios 
pentru ceilalți. Visele lor nu au 
decît un singur personaj f ei.

Sen Alexandru : Voi 
secretari, aveți și sarcini cu ca
racter educativ, pot veni la voi 
tineri să vă ceară un sfat, o în-

sînteți

U. N. C. Ä. P
Marți 16 ianuarie 1973 au a- 

vut loc lucrările plenarei Consi
liului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție, la care au luat parte și 
membrii Comitetului Casei de 
pensii și asigurări sociale, pre
cum și ai Comisiei de revizie. 
Au fost prezenți ca invitați re
prezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații de masă.

La lucrările plenarei a parti
cipat tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost dez
bătute sarcinile ce revin coo
perativelor agricole și asocia
țiilor intercooperatiste pentru 
înfăptuirea Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972 privind realizarea planu
lui de producție și financiar pe 
anul în curs, precum 
riile de organizare a 
socialiste in unitățile 
cooperatiste. Plenara 
tut și aprobat bugetul 
pensii și asigurări sociale 
anul 1973. A fost prezentată o 
informare cu privire la defini
tivarea redactării statutelor 
cooperativei agricole de pro
ducție, Casei de pensii și asigu
rări sociale și uniunilor coope
rativelor agricole, potrivit rezo
luției celui de-al doilea Con
gres al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. în cadrul dezbaterilor 
numeroși președinți de coope-

și crite- 
întrecerii 

agricole 
a dezbă- 
Casei de 

pe

Marți seara a plecat spre So
fia delegația guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al. Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico- 
științifică, pentru a participa 
la lucrările sesiunii a 10-a a a- 
cestei comisii.

Din delegație fac parte Con
stantin Băbălău, membru suple
ant al Comitetului Exec’utiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul ener
giei electrice, reprezentanți ai

ConstantinInginerul agronom
Taraleșca îi întocmește o ase
menea foaie chiar și tatălui 
său, de parca ar gospodării mo
șia proprie. Cu astfel de foi, 
mai mulți cetățeni care ajută, 
la găsirea de cumpărători pri
mesc între 5 000 și 12 300 de 
lei. Șoferii autobazei consimt 
să_ semneze foi de transport 
măsluite. Firește, nu fără o cotă 
parte. în cele din urmă, pentru 
a împinge sfidarea pină la ca
păt, „Puiu“ pleacă, împreună 
cu concubina sa, în concediu 
pe litoral, de unde se întoarce 
declarînd cu emfază : „A fost 

am 
Zece 
mai 

pe

fain ; în două săptămîni 
tocat zece mii de lei...“ 
mii de lei aruncați cine 
știe pe ce distracții, lăsați 
mesele cine știe căror cabarete, 
in vreme ce un om cinstit, 
salariu mediu, cîștigă 
sumă în șapte luni, 
lipsă de scrupule 
șefului de bandă !
Puși ini fața unor probe 

netăgăduit, adunate în zile și 
nopți de muncă de către ofițe
rii amintiți, cîțiva dintre prin
cipalii capi ai afacerii sînt a- 
restați și deferiți justiției. Cei 
maî mulți dintre părtași rămin 
însă în așteptare, alții sînt chiar 
„titularizați“ doar ca martori, 
printre care și inginerul Tara
leșca. Deși întreaga sumă dela-

cu 
această 

Curioasă 
din partea

de

drumare în legătură cu modul 
de a-și construi viitorul astfel 
incit să nu rămînă nerealizați 
dintr-o insuficientă înțelegere a 

față de societate, dar 
acționeze împotriva 

societății. Ce le-ați

Mateiciuc : 
se gindească

Le-aș 
la ceea 

de

datoriei lor 
nici să nu 
intereselor 
spune ?

Georgeta 
propune să 
ce se spune in „Proiectul 
norme“ despre obligația fiecărui 
comunist de a milita pentru ca 
oamenii să fie promovați exclu
siv după aportul propriu la pro
gresul societății, de a contesta 
subiectivismul și arbitrariul in 
promovarea oamenilor, de a lup
ta împotriva oricăror manifestări 
de carierism. Dacă sintem oa
meni de valoare, să facem ast
fel ca valoarea noastră să fie 
recunoscută de toți cei din jur. 
Să nu ne preocupe în primul 
rind bunăstarea materială pro
prie. în primul rind, să avem in 
vedere interesele oamenilor, bi
nele societății in care trăim. Să 
nu mergem pe căile individua
lismului și egoismului, pentru 
că scopul nu scuză mijloacele, 
îmi place să cred că noi, tinerii, 
sintem foarte generoși, și gene
rozitatea exclude egoismul.

Adrian Severin : Nu cred că 
aș putea da o rețetă colegilor 
noștri deoarece ea ar depinde 
de foarte mulți factori obiectivi 
și subiectivi. Dar le-aș putea 
împărtăși o convingere : con
strucția cea mai realizată a pro
priului viitor, cariera care ofe
ră o reală implinire este cea în 
care se întrepătrund, se sincro
nizează cele două planuri : in
teresele societății și cele ale in
dividului.

Andrei Zincă : Noțiunea de u- 
tecist implică uitare de sine în 
favoarea preocupării pentru cei
lalți și, implicit, pentru 
Adică, eu aș spune unui 
„să fie“. Tinerii trebuie 
transforme in valori de ____
buințare binele și dreptatea, dra
gostea față de oameni și de via
ță, curajul de a suporta unele 
eșecuri inerente și de a lupta 
continuare pentru niște idei 
care ei și cei din jurul lor 
consideră juste, curajul de a 
vea dreptate și puterea de 
avea curaj. La confluența aces
tor valori ar trebui să-și con
struiască tinerii propria lor via
ță.

Sen Alexandru : Vă mulțu
mesc !

viitor, 
tinăr 
să-și 

între-

în 
pe 
le 
a- 
a

•
rative agricole, membri ai u- 
niunilor cooperatiste și specia
liști au subliniat posibilitățile 
existente în agricultura coope
ratistă pentru sporirea produc
ției vegetale și animale și ho- 
tărîrea cooperatorilor de a 
pune în valoare toate resursele 
în vederea realizării și depă
șirii planului pe acest an.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție a aprobat 
eliberarea tovarășului Gheorghe 
Petrescu din funcția de preșe
dinte al U.N.C.A.P., care a pri
mit alte însărcinări. în funcția 
de președinte al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție a fost ales to
varășul Aldea Militaru, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Pană.

Participanții la planară au 
adoptat în unanimitate o tele
gramă ’ '
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care expri
mă sentimentele de înaltă pre
țuire și adîncă recunoștință ale 
milioanelor de țărani coopera
tori, pentru grija deosebită a- 
cordată progresului neîntre
rupt al agriculturii noastre so
cialiste, înfloririi continue a sa
tului românesc.

adresată Comitetului

P. BULGARIA

al 
al

conducerii unor ministere, con
silieri și experți.

La plecare, in Gara de Nord, 
au fost prezenți tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., secretar al C.C. 
P.C.R., Mihai Marinescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și 
Sociale, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Spas Gospo- 
dov, ambasadorul R.P. Bulga
ria la București, și membri ai 
ambasadei.
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deci prejudiciul, 
sens mai larg 

Tocmai

de 
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eliberează 
materiale 
cerințele

mai dom- 
unora, 

să

pidată a fost recuperată, în spe
cial prin sechestre, pentru e- 
conomie in general jumătate de 
milion a rămas de fapt pierdu
tă. Cea mai mare parte din 
terialele de construcție a 
utilizată de particularii în 
ză, uzura autocamioanelor 
le-au transportat de colo 
rămîne uzură, J ' ”
intr-un anume _
n-a fost recuperat. Tocmai de 
aceea propunerea adresată jus
tiției de către Inspectoratul ju
dețean de miliție de a fi aduși 
în boxă și alți așa-ziși „contri
buabili“ ni se pare bine gîndită, 
fie chiar cu valoare de exemplu 
pentru alți amatori de chilipiruri 
și căpătuială fără muncă. Cu 
atît mai mult, cu cit trebuie să 
se știe, să se înțeleagă o dată 
pentru, totdeauna că acela care 
îndrăznește să se atingă de a- 
vutul obștesc nu se atinge 
ceva abstract, ci de noi, de 
treaga societate.

Citeva concluzii se impun 
stringență. Mai înVi este vorba 
de ușurința unora dintre condu
cătorii de întreprinderi de a da 
mînă liberă unor persoane care, 
așa după cum s-a constatat în 
cazul „Puiu“, nu inspiră încre
derea cuvenită. Ne referim, fi
rește, și Ia lungul șir de inspec
tori de la U.F.R.M.A. Timișoara, 
care s-au perindat în contrei 
prin comuna Vînători, sau mai 
precis prin preajma ei. Apoi, 
mai trebuie amintită lipsa de 
răspundere cu care anumite 
unități (în cazul de față cele 
care au aprobat livrarea către 
șantier a lemnului), 
și vizează bonuri de 
fără a mai analiza 
reale ale devizului.

Peste toate acestea 
neșle încă mentalitatea 
conform căreia nu trebuie 
întorci spatele unei „ocazii“, fie 
ea oricît de tenebroasă, men
talitate ce fertilizează terenul 
din care-și trag seva afaceriștii 
și infractorii notorii. Totul, zic 
ei, este să nu fii amestecat di
rect. Cu alte cuvinte, o mare 
parte din vină apasă asupra co
lectivului din Vinători, asupra 
multora care au preferat să „în
chidă ochii“, să tacă, să aștepte 
ca altul, ori altul, cri altul să 
dezvăluie ilegalitățile. Spunem 
asta pentru că, așa cum s-a con
statat în urma anchetei, despre 
afacerea „Puiu“ aveau cunoștin
ța și destui dintre cei care nu 
erau implicați in ea. De pildă, 
de ce a tăcut organizația 
U.T.C. ?

Așadar, petrecerea în 
s-au complăcut, luni de 
„Puiu“ și ai lui a luat sfîrșit. 
Din boxa acuzaților, capul afa
cerii meditează, cu cinism ; cu 
speranța vreunei grațieri care, 
după părerea lui, nu se poate 
să nu vină cîndva. Asta rămîne 
de văzut...

Uneori, „Puiu“ mai are și 
vorbitor. Vin „prieteni“, vin 
complici, pentru „ajustarea“ de
pozițiilor... „Eu v-am dat bani, 
mă, v-am făcut oameni, voi ce 
faceți pentru mine ?“ ii întrea
bă el printre zăbrele, convins 
chiar și acum, în al 13-lea ceas, 
că a fi om înseamnă doar să ai 
bani, mulți bani, obținuți indi
ferent cum ; fie și prin renun
țarea la cinste, la ceea ce înțe
legem prin omenie. Firește 
„prietenii" nu mai pot face 
mare lucru, cind și asupra lor 
planează perspectiva penitencia
rului. Nu le rămîne decit să-și 
pună ei înșiși întrebări, din pă
cate prea tirziu și să-și facă — 
poate — procese de conștiință, 
paralele cu procesul in instanță. 
Dar ceilalți, din afara cercului 
de „prieteni", sub ochii cărora 
s-a petrecut totul, nu-și pun 
oare nici o întrebare despre 
conștiință, cinste, responsabilita
te și, de ce nu, chiar despre... 
zăbrele ?

de

care 
zile,
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CONSFĂTUIREA MINIȘTRILOR 
AFACERILOR EXTERNE

Al UNOR TARI SOCIALISTE

„România 
la a 25-a
aniversare

SECRETARUL GENERAL AL C.C. AL P.C.U.S., 
LEONID BREJNEV, l-A PRIMIT PE PARTlClPAN- 

Tll LA CONSFĂTUIRE

a Republicii

In zilele de 15 și 16 ianuarie, 
la Moscova a avut loc consfă
tuirea miniștrilor afacerilor ex
terne ai Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Socialiste

★

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Breinev, a pri
mit marți la Kremlin pe miniș
trii afacerilor externe ai R. P.

Nouă reuniune

a experților 

delegațiilor

R. D. Vietnam

și S. U. A.
în suburbia pariziană Saint 

Nom La Breteche a avut loc, 
marți, o nouă reuniune a ex
perților delegațiilor R.D. Viet
nam și S.U.A. la conferința 
în problema Vietnamului. De
legația R.D. Vietnam a fost 
condusă de Nguyen Co Thach, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar cea a S.U.A. 
de William Sullivan, secretar 
de stat adjunct.

Experții au convenit asu
pra unei noi reuniuni pentru 
miercuri, 17 ianuarie.

România, Republicii Populare 
Ungare și Uniunii Sovietice.

La consfătuire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de unita
te și prietenie, au fost discutate 
probleme legate de securitatea 
in Europa și de acele acțiuni 
care fac obiectul schimbului de 
păreri între statele interesate.

★

Bulgaria, Petăr.Mladenov, R. S. 
Cehoslovace, Bohuslav Chnou- 
pek, R. D. Germane, Otto Win- 
zer, R. P. Polone, Ștefan 
Olszowski, Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și 
R. P. Ungare, Janos Peter. Cu 
acest prilej, transmite agenția 
TASS, a avut loc o convorbire 
caldă, prietenească, în probleme 
privind dezvoltarea în continua
re a cooperării dintre țările so
cialiste pe arena internațională, 
întărirea păcii și securității în 
Europa.

La întrevedere au luat parte 
Konstantin Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
LA COPENHAGA

.La 16 ianuarie, în sala 
primăriei „Frederiksberg 
Raadhus“ din Copenhaga s-a 
deschis expoziția de fotogra
fii „România la a 25-a ani
versare a Republicii“. Cu a- 
cest prilej, au luat cuvîntul 
primarul capitalei daneze, 
Staehr Johansen, și președin
tele Asociației Danemarca- 
România, deputatul Kristian 
Albertsen. Vorbitorii au sub
liniat rolul acestei manifes
tări în mai buna cunoaștere 
reciprocă ' ‘ 
dintre | 
danez.

Ambasadorul României la 
Copenhaga, Gheorghe Ploieș- 
teanu, a vorbit despre im
portanța evenimentului de la 
30 Decembrie 1947, despre 
progresele obținute de țara 
noastră în cei 25 de ani ai 
Republicii.

Au participat Sigurd 
Omann, președintele Partidu
lui Socialist Popular din Da
nemarca, Alfred Jensen, 
membru al C.C. al P.C. din 
Danemarca.

și în apropierea 
popoarele român și

INTERLOCUTORUL NOSTRU :

Convorbirile 
de la Helsinki

La Helsinki au continuat marți 
convorbirile pregătitoare multila
terale privind conferința general- 
europeană pentru securitate și 
cooperare. La ședință au luat 
cuvîntul reprezentanții Canadei 
și Marii Britanii.

Șahinșahul Iranului-> ->
a sosit in Pakistan

Șahinșahul Iranului, Moham- 
mad Reza Pahlavi, a sosit marți, 
într-o vizită de prietenie, în Pa
kistan. El a fost întîmpinat de 
către președintele Zulfikar Aii 
Bhutto. în cadrul întrevederilor 
pe care șahinșahul urmează să 
le aibă cu președintele pakista
nez, vor fi abordate, potrivit A- 
genției Reuter, probleme referi
toare la evoluția situației inter
naționale, precum și aspecte ale 
cooperării iraniano-pakistaneze, 
în diferite domenii. în legătură 
cu aceasta, se reamintește că 
Iranul și Pakistanul sînt, alături 
de Turcia, membre ale Organi
zației de cooperare regională 
pentru dezvoltare (R.C.D.).

REUNIUNEA 
EXTRAORDINARĂ 
A CABINETULUI 
VEST-GERMAN

de 
re-

în cursul după-amiezii 
marți, la Bonn a avut loc 
uniunea extraordinară a cabi
netului vest-german, prezidată 
de cancelarul Willy Brandt. Re
uniunea a fost consacrată ulti
mei lecturi a declarației guver
namentale, pe care cancelarul 
federal urmează să o prezinte, 
joi, în fața Bundestagului.

In aceeași zi, Willy Brandt a 
fost primit de președintele 
Gustav Heinemann. Cu acest 
prilej, cei doi interlocutori au 
examinat unele din chestiunile 
de bază ale declarației guverna
mentale, informează Serviciul 
federal de Presă și, Informații.

în Italia se desfășoară ample mișcări greviste. Imagine de la o 
manifestație a muncitorilor greviști la Torino.

Stația automata sovietică
/ f a aselenizat

Agenția TASS informează că, 
0,35 (ora 
automată 

o aseleni-

la 16 ianuarie, ora 
Bucureștiului) stația 
„Luna-21“ a efectuat

lină pe suprafața Lunii, în 
estică a Mării Seninătății,

ERNST VERHAAR
secretar general al Tineretului Socialist 

din Olanda

Cei mai tineri muncitori
olandezi și grijile lor

• UN TÎNĂR OLANDEZ DIN TREI ÎNCEPE SĂ-SI CÎSTIGE EXISTENTA 
ÎNAINTE DE 18 ANI • NUMAI 15 LA SUTĂ DINTRE LICEENI PRO
VIN DIN PĂTURILE MUNCITOARE • ANGAJAMENTUL POLITIC AL 

TINERETULUI SOCIALIST
L-am întîlnit pe Ernst Verhaar, secretarul general al Tinere

tului Socialist din Olanda, într-una din comisiile Intîlnirii mon
diale a tineretului muncitoresc. Blondul uscățiv, care prin oche
larii săi cu ramă subțire privea curios în jur, rostise o cuvintare 

care 
i-am 
tine-

interesantă. A apelat mai ales la statistică, aducînd cifre 
schițau probleme acute ale tineretului olandez. Mai tîrziu 
adresat lui Ernst Verhaar rugămintea de a vorbi „Scînteii 
retului" despre aceste probleme.

Cei 37 la sută
Convorbirea a avut drept 

prim punct situația celei mai 
puțin vîrstnice categorii de mun- 
citori : cei între 14-18 ani. In 
1970, in Olanda, erau 330 000 
tineri care munceau în diferite 
sectoare și care reprezentau 
37% din totalul celor care pe 
scara virstelor se situau între 
14-18 ani. Deci, aproximativ un 
tinâr din trei incepe să-și ciști- 
ge existența înainte de a fi îm
plinit 18 ani. Faptul dezvăluie 
o realitate socială cu profunde 
implicații. Numărul celor care 
muncesc nu depășește 6% în 
cazul băieților de 15 ani, du- 
blîndu-se (40%} la 16 ani și a- 
tingind (58%) la 18 ani. Procen
tajul fetelor care dobindesc o 
slujbă este chiar mai ridicat. 
Munca timpurie are efecte ime
diate în ceea ce privește gradul 
de instruire. In mod normal ti- 
nărul ar trebui să se afle în 
școală cel puțin pînă la 15 ani. 
Legislația prevede că tinerii care 
lucrează înainte de a fi termi
nat un minimum școlar obliga
toriu trebuie să frecventeze o zi 
pe săptămină un centru educa
țional - subliniază Verhaar. Dar 
adaugă : „Dacă ar merge cu 
toții n-ar fi locuri...". în reali
tate ziua de instrucțiune rămine 
iluzorie. Mulți tineri olandezi tre
buie să facă încă de la 12 ani 
o opțiune clară : școala sau 
munca. Există, desigur, un nu
măr de tineri care continuă se
ral cursurile dar masa tineretu
lui din păturile cu venituri re-

do-duse abandonează școala 
torită nevoii de a-și asigura e- 
xistența. Verhaar citează iarăși 
datele statistice. 20’/« din tinerii 
muncitori care ating vîrsta de 
21 de ani nu au decit studii e- 
lenientare, 30’,'. au un plus de 
studii dar fără diplomă, 20’/« 
au un certificat de pregătire 
profesională. Acești 20% au o 
meserie. Posibilitățile lor de a-și 
asigura o existență stabilă sînt, 
totuși, limitate. Dacă fabrica 
pentru care s-au pregătit se în
chide (fenomen cu frecvență} ti- 
nărui angajat - care are o ca
lificare limitată - poate găsi cu 
dificultate o altă slujbă - afir
mă Verhaar.

zare 
zona 
în teritoriul craterului Lemog- 
nier. Locul în care a aselenizat 
stația, după ce a coborît de pe 
orbita circumlunară pe care e- 
volua anterior, se află în ime
diata vecinătate a unei zone 
continentale de un mare interes 
științific.

Stația automată sovietică a a- 
dus pe Lună aparatul automat 
autopropulsat „Lunohod-2“, care 
va continua cercetarea suprafe
ței Selenei, începută în Marea 
Ploilor de aparatul „Lunohod-1“. 
Coborîrea de pe orbită a stației 
și aselenizarea au fost efectuate 
cu succes cu ajutorul unei trep
te unificate de aselenizare.

Pupă aselenizarea stației, con
trolarea sistemelor de bord ale 
aparatului „Lunohod-2“ și e- 
xaminarea suprafeței înconjură
toare, cu ajutorul instalațiilor de 
televiziune, la 16 ianuarie, ora 
03 și 14 minute (ora Bucureștiu
lui), aparatul autopropulsat, în 
greutate de 840 kg. a coborît 
printr-o trapă pe suprafața lu
nară. în timpul deplasării sale 
pe suprafața selenară, a fost e- 
fectuat controlul părților motoa
re ale aparatului și al sisteme- 

ob- 
ale
re-

s-a

lor de conducere și au fost 
ținute imagini de televiziune 
treptei de aselenizare și ale 
liefului lunar.

Aparatul „Lunohod-2“ este 
tat cu aparatură științifică, sis
teme de conducere și cu mijloa
ce de legătură prin radio și te,- 
leviziune. în conformitate cu a- 
cordul sovieto-francez în dome
niul colaborării și studierea spa
țiului cosmic în scopuri pașni
ce, pe „Lunohod-2“ este instalat 
un reflector unghiular executat 
de specialiști francezi, destinat 
continuării experimentelor in 
domeniul cercetării cu raze la
ser a Lunii.

Pe „Lunohod-2“ și pe treapta 
de aselenizare' se află steaguri 
de stat ale U.R.S.S., fanioane cu 
chipul lui Lenin, stema de stat 
a Uniunii Sovietice și cu inscrip
ția „50 de ani de existență a 
U.R.S.S.“

do

Barierele
Interlocutorul nostru o abordat 
altă zonă de preocupări : ac-o

cesul pe treptele superioare ale 
învățămîntului. Masele munci
toare reprezintă 55% din popu
lația activă a țării. Dar numai 
15% din liceeni provin din pă
turile muncitoare. Situația se 
schimbă la școlile cu caracter 
tehnic-profesional. 45% din ele
vii acestora aparțin proletaria
tului industrial, iar 43% - mun
citorilor agricoli. Practic, majo
ritatea copiilor de muncitori trec 
prin aceste școli care nu sînt 
de cea mai bună calitate. Este 
o temă familiară lui Ernst Ver
haar. Biografia lui a înregistrat 
aceleași complicate probleme ca 
și ale altor tineri olandezi. A 
părăsit școala neavind posibili
tatea să se întrețină, a reușit

să-și însușească o pregătire în- 
vingînd nenumărate dificultăți și 
impunîndu-și sacrificii, iar în 
prezent lucrează ca pedagog 
într-o școală tehnică, printre vii
torii muncitori.

în sfîrșit, secretarul general al 
Tineretului Socialist din Olanda 
semnalează discriminările pe 
planul salarizării. în general ti
nerii nu sint plătiți ca adulții 
cînd prestează aceeași muncă. 
Mulți dintre ei sînt obligați să 
efectueze in perioade îndelun
gate munci necalificate, prost 
retribuite. După cum relevă o 
anchetă, în 34% din întreprin
deri nu se iau măsuri pentru 
protecția muncii tinerilor.

Opțiunile
Tineretul Socialist, care

născut cu o organizație social- 
democrată influențată de Partidul 
Muncii, a cunoscut o constantă 
deplasare spre stingă. Opțiunile 
sale prezente sînt clare : pentru 
prefaceri sociale și o politică de 
destindere, împotriva N.A.T.O., a 
războiului din Vietnam, pentru 
securitate europeană și dezar
mare nucleară, pentru abolirea 
oricăror forme ale colonialismu
lui. Ernst Verhaar relevă că în 
cadrul organizației s-a purtat o 
amplă dezbatere care a condus 
la concluzia că activitatea nu 
trebuie să se desfășoare doar 
în cadrul demonstrațiilor de 
stradă, ci la baza ei trebuie să 
se situeze prezența neobosită 
printre tinerii care muncesc, in 
întreprinderi și instituții. „Desigur, 
avem in rindurile noastre și stu- 
denți dar în majoritate membrii 
Tineretului Socialist provin dintre 
tineri muncitori din Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht ca și din a- 
șezări mai mici" - menționează 
interlocutorul nostru.

In localitatea japoneză Wa
kayama, se desfășoară lu
crările unei conferințe na
ționale în problemele învă
țămîntului public, organiza
tă de sindicatele 
didactice 
rinți ai elevilor 
cele 47 de prefecturi ale ță
rii. Participanții la conferin
ță dezbat probleme privind 
educarea tinerei generații în 
spiritul dragostei de pace și 
al luptei împotriva războiu
lui, precum și probleme le
gate de lupta pentru apăra
rea caracterului democratic 
al învățămîntului.

cadrelor 
nipone și de pă- 

âin toate

E. o.

Ministerul Sănătății din Fran
ța a anunțat depistarea a nu
meroase cazuri de gripă „bri
tanică“. Cel mai mare număr 
de îmbolnăviri a fost înregis
trat, pînă în prezent, în regiu
nile nordice și de est ale Fran
ței.

X nvolburatele ape 
ale Tisei sînt îm
presurate de șan
tier. Un șantier 
grandios. Dimen
siunile îi sînt date

în sute de kilometri. Iar în li
mitele perimetrului răscolit de 
mașină și inginerește... clădit de 
către om sînt materializate in
vestiții în valoare de 25 miliar
de de forinți. Poate cea mai im
portantă investiție din întreaga 
istorie a economiei țării. De a- 
proape șase ani drumurile șan
tierului pornesc de la Kiskore, 
o minusculă așezare pe „me
ridianul" ce delimitează în nord, 
fertila cîmpie ungară. La Oficiul 
național de gospodărire a ape
lor descifrăm harta complexului. 
Cinci mari baraje, cinci „casca
de de apă" care vor permite 
punerea în valoare, uniform în 
365 de zile ale anului, energii
le apei rîului care primăvara și 
toamna mai ales, devine un u- 
riaș și de temut tăvălug de pu
hoaie revărsate. Construcția ce
lui dintîi baraj a și fost înche
iată. Dar ceea ce s-a finisat la 
Tiszalok, pare doar un puișor pe 
lingă Kiskore. Firesc. Pentru că 
aici mașinile dislocă 26 milioa
ne metri cubi de pămint, iar în 
corpul barajului sînt trasate 350 
de mii de metri cubi de beton 
și aproape 700 de mii metri 
cubi de piatră. Un colos așezat 
ca dop în calea apelor ce vor 
forma o adevărată mare interi
oară de dimensiunile unei cin
cimi din mult cîntatul Balaton. 
Canale de irigații pornesc de 
aici și străbat teritoriile a cinci 
județe. Noile albii de riu finisa
te de oameni măsoară 220 de 
kilometri și distribuie apa pe 
nervurile unui sistem de irigații 
însumînd 320 de mii de hectare. 
Numai sporul de recoltă obținut 
prin optimizarea elementului apă 
va depăși un milion de tone 
porumb anual - reprezentind un 
sfert din actuala producție a 
Ungariei.

O
 mie de specialiști 
și de cinci ori pe 
atîția meseriași cu 
înaltă calificare își 
gravează numele 
pe efigia unei rea

lizări de o tehnicitate și com
plexitate aparte. Forța celor 400 
de milioane de metri cubi de 
apă, înainte de a ajunge să 
fertilizeze cîmpia, va pune în 
mișcare agregatele centralei e- 
lectrice ale cărei caracteristici 
sînt elocvent redate de către 
două cifre : 26 MVA putere in
stalată, 106 milioane Kw/h ener
gie anuală. In plus, amenaja
rea Tisei va permite îmbunătă
țirea navigației pe mai bine de 
120 de kilometri, făcînd posibi
lă trecerea șlepurilor cu o în
cărcătură de pînă la o mie de 
tone. Zona împădurită a lacu
lui va deveni o foarte bine do
tată bază turistică și de odihnă, 
în toate anotimpurile deschisă 
amatorilor de frumos.

incă de la primele cupe de 
pămint excavate, șantierul de la 
Kiskore a fost luat sub patro

nare de către Organizația Ti
neretului Comunist Ungar. Ti
neri din toate colțurile țării și-au 
dat intilnire pe acest șantier, 
brigăzile lor impunîndu-se prin 
realizările dobîndite în compe
tiția profesională declanșată 
chiar din primele zile de șanti
er. Au venit meseriași cu apre
ciabile cărți de vizită onorate 
pe atîtea alte șantiere ale țării, 
dar au fost încadrați și proaspeți 
absolvenți de școli generale și 
de licee, adolescenți stăpiniți

n toamna anului a- 
cesta, supunîndu- 
se voinței omului, 
Tisa a căpătat aici 
la Kiskore, o nouă 
albie. De acum a-

pele ei sint definitiv îmblinzite 
și oferite pentru irigarea unor 
întinse suprafețe, pentru a gene
ra lumină și progres în vaste 
zone odinioară vitregite..." Iar 
constructorii, în măsură mereu 
mai mare, lasă locul celor ce au 
în seamă exploatarea complexu-

n
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Cascada de apă 
de la Kiskore

însemnări din R. P.. Ungară de GH. FECIORU

doar de dorința de a învăța o 
meserie. Pentru ei au fost orga
nizate cursuri de calificare la 
locul de muncă. În cei cinci ani, 
de cind există șantierul, aproa
pe cinci mii de tineri au primit 
botezul muncii, s-au calificat. 
Colectivul i-a asimilat ca fie- 
rari-betoniști, buldozeriști, dra- 
ghiniști, sudori, lăcătuși, prepa
ratori de betoane, zidari. „în 
bătălia noastră cu timpul și di
ficultățile șantierului, ne încre
dința dr. Gyorgy Silard, coman
dantul șantierului național al ti
neretului, tinerii s-au dovedit pi- 
loții esențiali. Nopțile lor albe, 
ceasurile de încordare, de mun
că eroică se oglindesc în ritmul 
impetuos în care se desfășoară 
lucrările. Devansul a ajuns a- 
proape la un trimestru.

lui'hidroenergetic. Agregatele de 
pompare — inima sistemului de 
irigații — pompează deja apa 
pe „arterele" amenajării. Iar în 
centrala electrică, agregatele 
sînt pregătite pentru probele 
tehnologice. Pentru ei, con
structori și specialiști în dome- 
diul exploatării, s-a construit un 
cochet oraș de pustă, in ime
diata vecinătate a micuței loca
lități Kiskore, cu case din lut și 
acoperite cu stuf, privirile vizi
tatorului întilnesc clădiri noi cu 
etaje și balcoane - blocuri de 
locuit, cinematograf, policlinică 
și spital, școală. Este cea mai 
tinără localitate a țării - a îm
plinit numai șase ani.

...Aici, pe șantierul întins de- 
a lungul Tisei, se scrie o carte a 
muncii socialiste, se materiali
zează cea mai complexă și de 
viitor acțiune în domeniul agri
culturii.

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Sca
la (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45). Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

ZESTREA ; rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

ARENA AERIANĂ : rulează la 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,so; .’.6; 
18,15; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,30).

URSUL YOGY : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13.45; 16; 18;
20.15) .

QUEIMADA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21). București (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
10; 12.30; 15,30; 13; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Central 
(orele 10; 12.30; 15,00; 17,30: 20.00). 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30, 20,45), Tomis (orele 9,30; 12; 
15 30; 18; 20,30), Flamura (orele 9; 
11'15; 13.30; 16; 18,15: 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18.15; 20,30).

FILIERA : rulează la Aurora 
(orele 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Gloria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

LUPUL MĂRILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Dacia (orele 
9; 12,30; 16; 19.30), Arta (orele 16;
19.30) .

MAREA EVADARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Givjlesti (orele 15,30; 19). Miorița 
(orele 9; 12,30; 16; 19.30).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15),
Munca (orele 16; 18; 20).

JOE HILL : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18: 20.30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Vitan (orele 15.30; 18; 
20.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Pacea (orele 15.45; 13; 
20). Buzesti (orele 15,30; 18; 20,15).

BARIERA ; rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15), Viito
rul (orele 15,30; 18: 20.15).

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
la Popular (orele 15.20; 18; 20.15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Lira 
(orele 15.30: 18: 20,15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.30) .

CAPCANA PENTRU GENERAL: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

FEȚE ÎN SOARE : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA : rulează la Progresul (o- 
rele 16; 18; 20).

SECERA VINTUL SĂLBATIC : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

SFÎRȘITUL LIUBAVINILOR : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17,30: 19,30).

PROSTĂNACUL (orele 10; 12;
14), MOROCCO (ora 16,30). CAUT 
O NEVASTĂ (ora 18,43), DEZONO
RATA (ora 20,45), rulează la Cine
mateca „Union“.

19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : INTR-UN CEAS BUN 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă“ : PINOCCHIO — ora 15; Tea
trul ..Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
ILEANA SÎNZIANA — ora 17; 
(Sala Academia) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19.30: Circul ..București“ : APRIN
DEȚI STELELE — ora 19,30; 
A.R.T.A. (Sala „George Enescu“, 
Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
CU“) : RECITAL DE PIAN SUSȚI
NUT de SILVIO RODRIQUEZ 
CARDENAS din Cuba — ora 20.

Opera Română : TRAVIATA—ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SPUNE, 
INIMIOARĂ, SPUNE — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L.. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF 7 — ora 20; 
(Sala Studio) : IADUL ȘI PASA
REA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI 
— ora 20; (Sala Studio) : VALEN
TIN ȘI VALENTINA — ora 20: 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : NICNIC — ora 20; 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : CASA 
CARE A FUGIT PE UȘĂ — ora

PROGRAMUL SPECTACOLE
LOR STUDIOULUI DE TEA
TRU AL I.A.T.C. (Strada 30 
Decembrie Nr. 9).

IN SAPTAMINA DE LA 16— 
21 IANUARIE 1973. Joi 18. ora 
20 „Kir Zuliaridi“ și „O noapte 
furtunoasă“ Vineri 19, ora 20 
„Kir Zuliaridi“ și „O noapte 
furtunoasă“. Simbătă 20, ora 
20 „Aici este Soarele meu“. 
Duminică 21, ora 20 „Autorul 
moare azi“.

9,05 Bucureștiul necunoscut. 
„Cimpul Veseliei" — evocare de 
Brunea — Fox. 9.25 Prietenii lui 
Așchiuță. 10,00 Curs de limba 
franceză. Lecția a 38-a 10,30 Gala 
maeștrilor. Arta Florescu — intre 
scena și catedră. 11,05 Telecinema- 
teca pentru copii : „Prieteni din 
păpuriș“. 12,20 Reportaj T.V. ; 
„Destine paralele". 12,40 Telejur
nal. 17,30 Curs de limba germană 
— lecția a 36-a. 18,00 întrebări și 
răspunsuri. 18,25 Pentru sănătatea 
dv. „Nevoia de mișcare“, 18,45 
Film documentar : „Trei schim
buri varșoviene". 19,00 Timp și a- 
notimp In agricultură. 19,20 1001
de seri : „Fluturașii". 19,30 Tele
jurnal. 20.10 Avanpremieră. 20,20 
Cinlece din Sălaj cu Sava Ne
gream 20,30 Telecinemateca : 
„Străbătînd Parisul“. Regia Claude 
Ăutant Lara. Cu : Jean Gabin, 
Bourvil, J_,ouis de Funes. 21,55 In
terpretul săptămînii : Stela Enache. 
22,10 Teleglob : Repere islandeze. 
22.30 „24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,10 O viață pentru o idee : Pe
tru Poni. 20,35 România în lume. 
21,05 Agenda. 21,15 Luminile ram
pei. Tineri interpreți. 21,55 Cărți și 
idei. Reportaj despre activitatea 
Centrului de Informare și Docu
mentare în științele Sociale și Po
litice. 22,20 Roman foileton : „Eli- 
zabeth R“ (reluarea episodului 
„Mîndria Angliei“).

• Recrudescență 
a tensiunii
în Ulster

Agenția Reuter informează că 
în irlanda de Nord se constată 
o recrudescență a tensiunii, ca 
urmare a incidentelor survenite 
în ultimele 48 de ore. Numai în 
cursul zilei de luni s-au înregis
trat trei explozii de bombe, din
tre care două la Belfast. Explo
ziile survin după asasinarea a 
trei polițiști, la sfîrșitul șăptă- 
mînii trecute, și alte incidențe 
înregistrate la Belfast și în di
ferite părți ale Irlandei, și sol
date cu răniți.

Intre timp, s-a anunțat că mi
nistrul de stat britanic pentru 
problemele provinciilor, David 
llowell, înapoiat Ia Londra din 
Ulster, va face o informare a- 
supra situației din această zonă.

• Stabilirea unei 
linii aeriene între 
Pekin și Teheran

Autoritățile aeriene civile din 
R.P. Chineză și Iran au căzut 
de acord asupra stabilirii unei 
linii aeriene regulate între Pe
kin și Teheran, cu începere din 
luna mai, — transmite agenția 
France Presse. Traiectul, pe 
care vor evolua aparate ale 
companiei „Iran Air“, va fi par
curs fără escală, în opt ore de 
zbor. La întoarere, avioanele 
companiei iraniene vor efectua 
escale la Tokio și la jȘanhai.

• Orchestra de cameră a Radio- 
televiziunii franceze (O.R.T.F) 
a prezentat o nouă lucrare a

compozitorului român Ludovic 
Feldman : Simfonia concertan
tă pentru orchestră de coarde, 
pian și percuție, compusă la ce
rerea O.R.T.F. a.

Executată în prima audiție 
mondială, sub bagheta dirijoru
lui André Girard, Simfonia con
certantă s-a bucurat de o deo
sebită apreciere din partea pu
blicului.

• încheierea 
referendumului 
în Filipine

In Filipine a luat sfîrșit refe
rendumul inițiat dc președintele 
Ferdinand Marcos pentru a da 
posibilitatea persoanelor cu 
drept de vot să-și exprime ati
tudinea față de o serie de pro
bleme de politică internă iniția
te de autorități. Potrivit rezul
tatelor preliminare, majoritatea 
filipinezilor au aprobat principa
lele articole cuprinse în proiec
tul noii constituții a țării, care 
prevede, printre altele, schim
barea regimului prezidențial de 
conducere a Filipinelor cu un

Simpozion privind progra
mul spațial „post-Apollo“

Aproximativ 250 de savanți și tehnicieni participă în capitala 
Italiei la un simpozion european cu privire la programul spa
țial „post-Apollo“, în care tema principală este utilizarea labo
ratorului spațial care va fi lansat în 1980-1981. Din datele cunos
cute, laboratorul spațial va avea o formă cilindrică, cu o lungime 
de 7—17 metri și un diametru de mai mult de patru metri și va 
fi plasat pe orbită cu ajutorul unei rachete americane. In labo
ratorul spațial, care va costa 300 milioane dolari, vor putea lu
cra patru savanți, ale căror experiențe se vor orienta spre 
astronomie, meteorologie, telecomunicații, medicină. Specialiști 
din țările vest-europene participante la acest proiect, adoptat 
la 20 decembrie anul trecut, au pus la punct detaliile tehnice 
împreună cu specialiștii NAȘA. Racheta purtătoare va cîntări 
2 000 tone și va fi asemănătoare unui avion cu aripi Delta, pu
țind să decoleze de pe un aeroport obișnuit. Construcția prototi
pului va începe la sfîrșitul anului viitor.
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sistem parlamentar, precum și 
efectuarea reformei agrare și a 
altor măsuri preconizate de au
toritățile centrale.

• Respingerea 
unei moțiuni 
de neîncredere 
în guvernul 
Trudeau

Guvernul liberal minoritar al 
premierului canadian, Pie/rQ, E- 
lliott Trudeau, a reușit, Tuni 
seara, cu sprijinul acordat în 
parlament de „Noul partid de
mocratic“, (N.P.D.) să respingă 
o altă moțiune de neîncredere 
prezentată de opoziție. Docu
mentul, care acuza guvernul 
Trudeau de „incompetență“ și 
„inerție“ în rezolvarea proble
melor generate de inflație și șo
maj, a fost respins cu 139 de vo
turi, contra 114. Prima moțiune 
de neîncredere prezentată de 
conservatori a fost respinsă la 
11 ianuarie.

De remarcat, însă, că, în ca
drul scrutinului de luni, mem
brii grupului parlamentar al 
Partidului creditului social au 
sprijinit moțiunea conservatori
lor. ceea ce face și mai precară 
poziția guvernului liberal, deși 
acesta este sprijinit de „Noul 
partid democratic“.

• Edward Heath
l-a primit pe 
Pai Sian-kuo

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Edward Heath, a primit 
pe Pai Sian-kuo, ministrul co
merțului exterior al R. P. Chi
neze, care conduce delegația gu
vernamentală comercială chine
ză, aflată într-o vizită în An
glia. Cu acest prilej, informează 
agenția China Nouă, a avut loc 
o convorbire prietenească.

• Guvernul grec a hotărî! să 
înștiințeze guvernul S.U.A. că, 
începînd cu anul 1973, renunță 
la ajutorul militar nerambursa
bil furnizat Greciei de către 
S.U.A., se arată într-un comu
nicat al Ministerului grec al 
informațiilor, dat publicității 
luni seara la Atena.

Agenția France Presse in
formează că ministrul grec al 
finanțelor a făcut cunoscut că 
bugetul național pe anul 1973 
nu include ajutorul militar al 
Statelor Unite.


