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IERI A AVUT LOC,
Conducătorul partidului și statului nostru este salutat cu multă căldură și entuziasm

ÎN PREZENȚA SECRETARULUI QENERAL AL P.C.R.,

CONFERINȚA ORQANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID IAȘI

Intr-o atmosferă de puternică efervescență politică, sub 
semnul hotărîrii de a înfăptui obiectivele însuflețitoare stabi
lite de Congresul al X-lca și Conferința Națională ale Parti
dului, în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al partidului, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, s-au desfășurat ieri, 19 ia
nuarie, lucrările Conferinței Organizației județene de partid 
Iași.

Pentru delegații și invitații la conferință, pentru toți co
muniștii și pentru intreaga populație a județului a constituit 
un puternic prilej de bucurie, de satisfacție faptul că, după 
fructuoasa vizită de lucru întreprinsă cu o zi înainte, in 
unități economice și culturale ieșene, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a onorat prin participarea sa lucrările Confe
rinței județene de partid.

încă din zorii dimineții, mii de ieșeni — aflînd că tova
rășul Nicolae Ceaușescu va participa la lucrările conferin
ței au ieșit de-a lungul străzilor pentru a-i aduce din 
nou salutul, omagiul lor.

Intrarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid. în sala Teatrului Național din Iași, unde 
s-au desfășurat lucrările conferinței, a fost salutată de că- 
trei cei 524 de delegați, de invitații prezenți cu vii și înde
lungate aplauze. Minute în șir s-a ovaționat pentru partid, 
pentru cel ce militează neobosit, cu o exemplară dăruire 
revoluționară, pentru traducerea în viață a programului 
Partidului Comunist Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. S-a aclamat îndelung 
..Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul", dîndu-se 
astfel glas sentimentului unanim al întregului popor, de 
dragoste, prețuire și stimă față de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru.

în prezidiul conferinței au mai luat loc tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. ai P.C.R.. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R-, 
precum și membri ai Comitetului județean de partid șt alți 
activiști de partid și de stat din județ, delegați ai organi
zațiilor de partid din întreprinderi, unități agricole și insti
tuții.

în sală, ca invitați, se aflau, de asemenea, prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă și obștești, cadre de con
ducere, oameni ai muncii din fabrici și uzine, de pe șan
tiere. de pe ogoare, din școli, din institute de învățămint, 
știință și cultură.

Ordinea de zi a Conferinței județene de partid Iași a 
cuprins :

1. Darea de seamă asupra activității Comitetului județean 
de partid Iași în perioada decembrie 1968 — ianuarie 1973.

2. Raportul Comisiei județene de revizie.
3. Alegerea Comitetului județean de partid și a Comisiei 

de revizie.
Cu un viu și deosebit interes au ascultat participanții la 

conferință cuvîntarea rostită în încheierea dezbaterilor de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Puternice ovații și înde
lungi aplauze au subliniat in repetate rînduri ampla expunere 
a secretarului general al partidului.

★
In drum spre Sala Teatrului Național, unde au avut Ioc 

lucrările Conferinței Organizației județene de partid-Iași, to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut un scurt popas pentru a 
vizita moderna sală a sporturilor, construită recent în zona 
Palatului Culturii.

Secretarul general al partidului a fost informat asupra 
principalelor caracteristici ale construcției. S-a arătat că sala 
a fost realizată după proiecte originale, că soluțiile adoptate 
au permis o largă industrializare a lucrărilor. Tribunele, cu 
o capacitate de 2 500 de loeuri, sînt rabatabile, fapt care 
creează posibilitatea dublării suprafeței sălii de sport.

Pe străzile orașului, pe întregul traseu străbătut, mii și mii

(Continuare în pag. a Ill-a)

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc să Încep prin a vă a- 
dresa dumneavoastră, delegați- 
lor la conferința județeană de 
partid, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din munici
piul si județul lași, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului și a mea 
personal. (Aplauze îndelungate).

Conferința dumneavoastră — 
ca toate conferințele județene 
de partid — a avut menirea să 
analizeze activitatea depusă in 
ultimii patru ani. Din darea de 
seamă prezentată de tovarășul 
Potop și din discuțiile care au 
avut loc, s-a evidențiat faptul 
că organizația de partid a ju
dețului Iași, toți oamenii mun
cii din județ au depus o acti
vitate susținută, îndeplinind in 
c^ncțiții „bune sarcinile mari 
care le-aii "revenit. Intr-adevăr, 
planul cincinal precedent s-a 
realizat în cOndițiuni bune — 
bilanțul activității dumneavoas
tră pe acea perioadă este cu
noscut — iar în primii doi ani 
ai noului cincinal, așa cum a 
reieșit din darea de seamă și 
din discuții, s-au obținut, de 
asemenea, succese importante. 
Se poate spune, deci, că orga
nizația de partid din județul 
Iași a desfășurat o activitate 
susținută, a reușit să unească 
eforturile oamenilor muncii 
pentru a da viață politicii parti
dului nostru de făurire a soci
etății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Aș putea aprecia că lucrări
le conferinței s-au desfășurat 
bine. S-au făcut auzite și une
le critici și. este adevărat, mai 
puțin autocritici — poate că a- 
ceasta este de înțeles atunci 
cind sînt rezultate bune, deși 
mai sînt și lipsuri, și nu strica 
dacă se insista mai mult 
asupra unora dintre ele. Sper 
însă că. dacă nu s-a fă
cut aceasta în cadrul , conferin
ței, se va face în practică, în 
activitatea pentru realizarea în 
continuare a sarcinilor mari ce 
vă revin.

S-au prezentat în conferință 
o serie de propuneri și suges
tii. Sper că prezența la confe
rință a unui mare număr de 
miniștri, de miniștri adjuncți și 
alți reprezentanți ai organelor 
de stat centrale nu va ’amine 
fără rezultate practice. Desigur,

reîntorși acasă, toți vor căuta 
să găsească soluții, atit proble
melor ridicate în conferință, 
cit .și celor constatate în între
prinderi. în felul acesta vor 
aduce o contribuție activă la 
rezolvarea multiplelor sarcini 
care stau în fața organizației 
de partid din județul Iași.

în ansamblu, apreciez că con
ferința dumneavoastră s-a des
fășurat bine și sper că ea va 
fi urmată de o activitate sus
ținută pentru înfăptuirea pro

gramului adoptat de Congresul 
al X-lea si Conferința Națio
nală, de către toate organizații
le de partid din județul Iași.

După cum știți, în primii doi 
ani ai cincinalului s-au obținut 
rezultate bune în întreaga țară 
Producția industrială a crescut 
cu 24,7 la sută, ceea ce repre
zintă o creștere superioară față 
de ritmul stabilit prin planul 
cincinal. La aceste rezultate au 
adus o contribuție de seamă și 
oamenii muncii din județul 

Iași, care au realizat și depă
șit sarcinile de creștere a pro
ducției industriale. Clasa mun
citoare. inginerii, tehnicienii 
au desfășurat, în cursul anului 
1972, o activitate susținută, rea- 
l'zînd cu succes pianul, depă
șind chiar o serie de angaja
mente, creînd premise favora
bile pentru îndeplinirea și de
pășirea întregului plan cinci
nal. Doresc să adresez cele mai 
calde felicitări muncitorilor și 
specialiștilor din județul Iași 

pentru rezultatele bune obți
nute In dezvoltarea producției 
industriale. (Aplauze puternice).

Am obținut rezultate bune și 
în creșterea producției agrico
le pe întreaga țară. S-a realizat 
un ritm — aș putea spune in
dustrial aproape — de crește
re a producției față de 1971, de 
circa 9 la sută. După cum a re
ieșit din darea de seamă, și în 
județul dumneavoastră sînt re
zultate bune în dezvoltarea a- 
griculturii.

Avem succese de seamă !n 
dez.volta.rea învățămintului, a 
științei. S-au luat un șir de 
măsuri pentru ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
oamenilor muncii. în toamna 
anului 1972 a început realiza
rea programului de sporire a 
salariilor care va continua in 
1973—1974.

Pentru toate victoriile obținu
te doresc să adresez felicitări 
țărănimii noastre cooperatiste, 
tuturor lucrătorilor din agri
cultură, precum și oamenilor 
muncii din învățămint, știință 
și cultură, tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Apreciez munca bună desfă
șurată de comuniști, de toți oa
menii muncii din județul lași. 
Doresc ca de la tribuna confe
rinței Județene să adresez feli
citări călduroase -tuturor comu
niștilor, tuturor oamenilor mun
cii din județul Iași. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Putem spune, intr-adevăr, că 
planul în primii doi ani ai cin
cinalului, atît în întreaga țară, 
cit și în județul dumneavoas
tră, s-a realizat cu succes în 
toate domeniile de activitate. 
Desigur, aceasta nu înseamnă 
că nu mai avem și lipsuri, că 
nu s-au manifestat și o serie 
de greutăți. Dimpotrivă, dacă 
în acești doi ani am fi organi
zat ceva mai bine munca, dacă 
am fi asigurat o mai bună' apro
vizionare tehnico-materială, o 
folosire mai intensă a capacită
ților de producție, a mașinilor 
-și utilajelor, fără îndoială că 
rezultatele ar fi fost și mai 
mari. Cu toate acestea, linia 
dezvoltării noastre a fost me
reu ascendentă.

Stimați tovarăși,
Vă sînt cunoscute sarcinile 

trasate de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională din 
1972. în centrul activității între
gului nostru popor, Congresul 
și Conferința Națională au pus 
continuarea dezvoltării indus
triei în ritm înalt, pe baza celei 
mai înalte tehnici contempo
rane. în așa fel incit, la sfîrșitul 
anului 1975, să parcurgem o 
nouă și importantă etapă în 
procesul de industrializare so
cialistă a țării, pe calea egali-

(Continuare în pag. a Ul-a)
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REAT <A
INTEGRARE

de ACULIN CAZACU

o preocupare de zi cu zi 
a organizației U. T. C.

în întreprinderea 
noastră, Uzina de u- 
tilaj greu „Progre
sul“ din Brăila, își 
însușesc tainele me
seriei un număr de 
1 400 ucenici la locul 
de muncă. Dacă mai 
adăugăm la acest 
număr și pe elevii 
școlii profesionale 
din anii II și III 
care efectuează pre
gătirea practică în 
cadrul uzinei, confi
gurăm în mare una 
din realitățile con
crete la care trebuie 
să ne raportăm per
manent în stabilirea 
și îndeplinirea sarci
nilor noastre. Desi-

gur, asemenea sar
cini cer acțiuni spe
cifice din partea or
ganizației U.T.C., ac
țiuni care, comple- 
tindu-se cu ale ce
lorlalți factori impli
cați. pot asigură 
condițiile necesare 
pentru o bună in
struire teoretică și 
practică.

Cum acționăm noi? 
în primul rînd, am 
luat măsuri ca toți 
ucenicii să fie antre
nați la o bogată via
ță de organizație. 
Am clarificat evi
denta, apoi i-am so
licitat la toate acțiu
nile organizației, atit

la cele profesionale, 
cit și la cele poli- 
tico-ideologice, cul
turale, sportive sau 
turistice. A face din 
fiecare ucenic un 
participant activ Ia 
viața de organizație, 
mi se pare a fi și 
o condiție hotărîtoa- 
re în buna însușire 
a unei meserii.

în al doilea rînd, 
împreună cu servi
ciul de învățămint 
al uzinei, insistăm 
asupra repartizării 
judicioase a acestor 
ucenici pe lingă 
muncitori cu experi
ență. iar în secțiile 
uzinaj, mecanic șef

și sculăria centrală, 
pentru repartizarea 
tinerilor pe mașini, 
pentru a lucra efec
tiv in orele de prac
tică. Insistăm mult 
pentru realizarea ul
timei măsuri, deoa
rece din analiza si
tuației absolvenților 
din anii trecuți. am 
tras concluzia că, cei 
ce nu reușeau sâ-și

CONSTANTIN 
PREDA, 

secretarul comitetu
lui V.T.C. Uzina 
„Progresul“ Brăila

(Continuare în 
pag. a VI-a)

In laboratorul de chimie al Liceului nr. 2 din Dorohoi
Foto: O. PLEC AN

l Cu două zile în urmă, lașul universitar a cunoscut însem- ! 
f nele emoției și însuflețirii : era vizitat de secretarul general ol 
[ partidului, incă o dată aflat direct în mijlocul oamenilor, con- 
L secvent unui stil de activitate deja încetățenit.
I Puternica și seculara cetate a școlii celei mai înalte și-a 
L primit oaspetele cu inima și gîndul deschise, fâcîndu-i o caldă 
L manifestare de adeziune și atașament. Intilnindu-se cu membrii t 
, senatelor instituțiilor de învățămint superior, tovarășul Nicolae (
> Ceaușescu s-a referit, în expunerea sa, la necesitatea unei .
> reale integrări a învățămintului cu cercetarea și producția. 5
> Exprimarea reține atenția și închide în sine sensuri cu valoare j
> de indicație. 1

Este firesc, desigur, ca într-un triunghi de relații cum este '
> cel al învățămintului, cercetării și producției, în care articula- ’ 
' țiile și racordurile sînt de o mare și nuanțată complexitate, J 
J cerința integrării reale să ne apară ca singura viabilă și de
’ esență, ca opus organic la formalism și îngustime de vedere. 1

Integrarea reală presupune desfășurarea de procese care 5 
. să satisfacă, în primul rînd, indicatorii calitativi superiori ai J 
. tuturor celor trei componente, in această sferă de raporturi, 5 
, fiecare latură exercită funcții complementare celeilalte, îi con- ’ 
, solidează structurile și îi sporește finalitățile. Jocurile unor in- d 
, terese strict personale se exclud din mecanism, pirghii.le de d 
. acțiune ale acestuia servesc investirii de energie și interes < 
. major pentru optima funcționare a ansamblului. <
> Integrarea reală presupune, apoi, specificitate și originali- < 
, tale. Ea refuză contopirea pînă la desființarea barierelor. Tri- < 
. unghiul râmîne triunghi, dor laturile sale sînt astfel mai bine < 
, definite, rosturile lor sînt mai clar conturate. Integrarea pri- C 
. vește optimizări de funcții, raționalizări de eforturi și sporuri <

(Continuare în pag. a Vl-a) z
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■ SĂ ÎNVĂȚĂM DIN EXPERIENȚA CELOR MAI BUNI '■<

Valea Iul Mihai... O localitate din Cimpia 
bihoreana echilibrat dezvoltată economic, pe 
multiple planuri înscrisă pe coordonatele urba
nizării. O bunăstare ce se impune atenției de la 
primul contact cu realitățile acestei comune. Și 
tot de la început descifrezi și sursa, principala 
sursă care a stat și stă la baza vieții prospere 
de aici : cooperativa agricolă de producție. 
1972, privit prin prisma producțiilor, e conside
rat la Valea lui Mihai, anul cel mai bun din ac
tivitatea cooperativei. Cu un an înainte, 1971, 
era definit cel mai bun ; cu doi ani în urmă, 
1970 era cel mai lăudat. Firesc, pentru că aici, 
fiecare an înseamnă o treapta superioară, mai

bogată în semnificații, pe graficul producțiilor. 
Transcriem o parte din producțiile medii obți
nute : 4 170 de kilograme griu la hectar, 5 600 ki
lograme porumb boabe, trei vagoane și un sfert 
de sfeclă, șase kilograme de lină de la o oaie... 
Față de 1970, anul trecut s-au obținutt sporuri 
ale producțiilor medii de 35 la sută la cereale, 
58 la sută la legume, 33 la sută la lapte, lină 
și carne, iar valoarea retribuției muncii coope
ratorilor aproape că s-a dublat.

Evident, acum, la început de an, oamenii își 
stabilesc și pașii următori pentru atingerea unor 
succese superioare. („Avem condiții, spunea in
ginerul șef al cooperativei, să realizăm in mai

puțin de 4 ani prevederile planului cincinal la 
griu și porumb ; in 4 ani și o lună la lapte și 
carne"). Ne-a convins de acest lucru și aduna
rea generală a organizației U.T.C. in care cei 
108 tineri din sat au analizat contribuția fiecă
ruia la obținerea rezultatelor cuprinse in bilan
țul anului 1972 și au stabilit planul de acțiune 
in vederea dezvoltării unității din care fac parte 
pe coordonatele stabilite de Conferința Nați
onală a partidului. Discuțiile au zăbovit asupra 
rezultatelor bune obținute, dar mai ales pe re- 
iursele neoglindite in producții și in venituri.

Să derulăm împreună filmul acestei adunări.

UN AN HOTARITOR
IN VALEA LUI MIHAI

SÎMBÀTÀ 20 IANUARIE 1973

Ce și-au propus uteciștii cooperativei agricole dintr-o vestită comuna bihoreana pentru a realiza cincinalul înainte de termen

1972 - anul certitudinilor
pe 
pe 
pe

EMMA SCHWARTZ

Expresia nu ne aparține. 
Am luat-o din raportul pre
zentat în adunare de către 
inginera Emma Schwartz, 
secretara comitetului U.T.C. 
din cooperativă.

— In anul de curînd în
cheiat am contribuit la con
solidarea experienței care a 
permis obținerea de produc
ții medii de grîu și porumb, 
de sfeclă de zahăr și fructe 
la nivelul celor mai ridica
te din județ. Legumicultura 
a fost impusă ca important 
sector aducător de venituri, 
iar irigațiile 
cat pe cinci 
tare — în bună 
rezultat al acțiunilor desfă
șurate de noi la amenajări 
și la exploatare. Au fost 
dezvoltate o îngrășătorie 
modernă de tăurași și alta 
de porci ; am introdus în 
cultură soiuri și hibrizi noi 
ce-si dovediseră superiori
tatea în ultimii 4— 5 ani pe 
loturile experimentale ale 
cooperativei ; am fertilizat 
cu îngrășăminte chimice în
treaga suprafață ; a produs 
pentru prima dată livada de 
pomi de pe 30 hectare, iar 
alte 40 de hectare de nisi
puri au fost plantate cu 
meri , piersici și gutui. Evi
dent, schimbările în struc
tura producției au determi
nat schimbări în structura 
muncii, cereau o reașezare 
a oamenilor pe formațiunile

r ue veiu’.u. i, 
le-am practi- 
sute de hec- 

parte și

de lucru. Am considerat de 
datoria noastră, a comite
tului U.T.C., a întregii or
ganizații, să sprijinim con
ducerea cooperativei agri
cole în realizarea directive
lor stabilite. Iată motivul 
pentru care, așa cum am 
stabilit împreună, 15 dintre 
dumneavoastră au trecut să 
lucreze efectiv în echipa 
utecistă din legumicultu
ra, opt în pomicultură 
și viticultură, nouă în zoo
tehnie și 52 în cadrul sec
toarelor anexă. Recoltele ob 
ținute ne întăresc convinge
rea că, la Valea lui Mihai, 
chiar In 1973 se va vorbi de 
un venit bănesc de un mi
lion de lei la suta de hec
tare...

— De fapt acest lucru nl 
l-am propus, intervine tova
rășul Imbre Farkaș, ingine
rul șef al cooperativei.

— ...Cred eu, își continuă 
firul ideii secretara copiite- 
tului U.T.C., avem suficien
te motive să fim satisfăcut) 
de munca noastră. In legu- 
micultură, de pildă, tocurile 
pentru răsadnițile calde au 
fost în întregime confecțio
nate de către tineri ; am 
reamenajat pentru irigații 
aproape 20 de hectare de 
grădină, iar ia recoltat am 
inițiat numeroase acțiuni 
soldate cu grăbirea ritmului 
de lucru ; în zootehnie, două 
grajduri de vaci sînt „obiec 
tiv al muncii tineretului“. 
Echipele de uteciști care lu
crează aici au reușit ca 
printr-o muncă bine organi
zată, ambițioasă, să depă
șească planul cu producția 
echivalentă a optzeci de vaci 
furajate, 
zarea a 1 500 
îngrășăminte 
ganice este 
lor uteciste,

efectiv 
din 

In

Totodată, fertili- 
de hectare cu 
chimice și or- 
rodul acțiuni- 
iar sectoarele

anexă, unde ponderea o 
tinerii, au depășit planul 
venituri.

— Rezultatele obținute
general ne satisfac, sublinia

au 
de

în

vie Solai, Nicolae Suman, a că
ror muncă a însemnat depășirea 
cu o treime a producției globale 
de cereale și plante tehnice. 
Realizările acestea constituie, 
fără îndoială, dovezi ale răspun
derii cu care își privesc îndato
ririle, condiția de cooperator.

-'1

î
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tații: 80 tone la hectar. Și 
cei din sectoarele anexă, 
Agneta Halasz, Gavril Zih, și 
toți ceilalți 52 de uteciști care 
au depășit cu un milion planul 
de venituri inițial stabilit. Și pe 
cei de la cultura mare — Iulia- 
na Erdey, losif Harsanyi, Ludo
vic Szijjarto, losif Raksi, Ludo-

COOPERATIVA
Cît de fals sună aceste vorbe

NU MA INTERESEAZĂ
Și conti-

nume, 
care

nu 
le 
pe 

losif

PAL RIZU

— în completarea materia
lului prezentat — tovarășul 
Rizu Pal, președintele coo
perativei. Depășiri ale pre
vederilor de plan am înre
gistrat la toate culturile, în 
toate sectoarele de produc
ție. Analizîndu-ne critic ac
tivitatea dintr-o perioadă 
sau alta am reușit să elimi
năm din munca noastră 
multe din deficiențele sesi
zate ; să ne apropiem de 
ceea ce se numește o agri
cultură științific organiza
tă. Anul trecut am genera
lizat aplicarea acordului 
global, am irigat în întregi
me suprafața de 500 de hec
tare amenajată, iar posibili
tățile economice locale, tra
diția de meșteșugari a oa
menilor din sat le-am con
cretizat în dezvoltarea unei 
adevărate industrii cu speci- 

' fie în secțiile anexe ale 
cooperativei. Am obținut 
realizări promițătoare. De 
aceea și găsesc potrivită a- 
precierea. 1972 — an al cer
titudinilor. De fapt, depăși
rile de producție obținute a- 
nul trecut, și în 1971 ne per
mit să apreciem că aproape 
o treime 
mului an 
fost deja

Și tot

din sarcinile ulti- 
al cincinalului 
înmagazinate... 
ce s-a realizat 

noi în 1972 se datorează 
bună parte hărniciei, devo
tamentului și inițiativelor 
tinerilor.

PREZENTE ÎN ADEVĂRATUL
Za

SENS AL CUVÎNTULUI
Iată-1 pe Gheorghe Pallai, a 

continuat președintele. Abia de 
i-a mijit mustața și trece prin
tre îngrijitorii de animale de 
frunte. Serios, silitor, ambițios, 
harnic, pasionat pentru treaba 
de care se ocupă. Dornic să afle 
mai multe lucruri despre mese
ria lui. se bate să fie mereu pri
mul. De la fiecare animal în
grijit de el s-a obținut, anul tre
cut, cu aproape o mie de litri 
de lapte peste media realizată 
pe cooperativă. Cu cei trei mii 
și o sută de litri, deține recor
dul în județ. La ferma de vaci, 
el, Gheorghe Pallai, este în coo
perativa noastră agricolă omul 
față de care raportăm activita
tea și realizările altora.

— Tinerii sint ca puii pe lin
gă cloșcă, a intervenit în discu
ție Valentin Fodor, secretarul 
comitetului comunal de partid, 
invitat la adunarea generală a 
organizației U.T.C. Ei vin cu 
mult curaj, cu dorința de a face 
totul, cu ambiții pe toate pla
nurile, dar n-au experiență. 
Tocmai aici trebuie să interve
nim noi, virstnicii. Uite-1 pe A- 
lexandru Covacs. Băiat harnic, 
îl știm încă de cînd era mic, că 
aici a cr.escut — dar i-auziți și 
dumneavoastră ce-i trecea prin 
cap după ce s-a eliberat din ar
mată — vroia să plece din sat, 
să caute de lucru oriunde în altă 
parte numai aici nu vroia 
rămînă.

— Lăsați tovarășe secretar, că 
nu pleacă Covacs din sat, îl ar 
sigură inginera Emma Schwartz. 
La sfîrșitul acestui an parcă au
zim că tinărul timplar Alexan
dru Covacs are numărul cel mai 
mare de zile lucrate, că l-a în
trecut și pe Emeric Szabo, și pe 
losif Harșonyi, și pe losif Pal, și 
pe Francisc Condor, și pe losif 
Kiss, băieți cu a căror hărnicie 
organizația noastră s-a mîndrit 
întotdeauna.

(Ne permitem o paranteză

Sä

pentru a prezenta noi pe acești 
tineri. losif Pal, de pildă, după 
ce a lucrat citeva săptămini pe 
la Oradea și Satu Mare s-a îna
poiat la Valea lui Mihai. Susți
ne că cel mai bine este aici. In 
dreptul numelui său — ca îngri
jitor la tineretul taurin — sînt 
înscrise depășiri ale sporului in 
greutate echivalente cu patru 
tone, precum și o reușită unică, 
pînă acum, în cooperativă : în
treg lotul de vițele îngrijite de 
Pal a fost trecut la turma de 
bază cu aprecierea „excep
ționale“. Celălalt, Emeric Szabo, 
a realizat anul trecut dublul 
producțiilor planificate pe lotul 
lucrat în acord global. El este și 
autorul unei inițiative, care în 
toamnă, la recoltatul porumbu
lui, a pus în picioare coopera
tiva : constituirea echipelor care 
să lucreze în lanurile de 
rumb culese. „Rămîn 1 
mulți știuleți în urma, 
care merg la cules și-a 
mentat el propunerea de ;
porni, la recoltat, pe urmele ce
lor ușuratici. Eu am adunat un 
coș de porumb de pe un rînd“. 
S-a acceptat ideea constituirii 
echipelor speciale. La început, 
la fiecare hectar erau recupera
te pînă la 200 de kilograme. Ști- 
indu-se controlați și pasibili 
discutării și sancționării, cule
gătorii s-au

losif Kiss 
nitatea de 
rezultatele : 
rul mai mare de purcei obținuți 
a creat posibilitatea cooperati
vei agricole să îngrașe, supli
mentar, 86 de porci, să livreze 
la contract un plus de aproape 
zece tone de carne).

— Sînt convins că aveți drep
tate, tovarășă ingineră, își con
tinuă firul discuției secretarul 
comitetului de partid. De o săp
tămină Covacs lucrează Ia ate
lierul de timplărie al cooperati
vei. Eu subliniez, însă, nevoia

unei griji atente, părintești, cu 
care să-i înconjurăm pe tineri. 
Iar dacă vorbim de cei mai buni 
uteciști ai agriculturii comunei 
noastre, eu zic să amintim și 
fetele de la grădina de legume, 
pe luliana Balogh, Lidia Nagy, 
Lidia Oros, Elisabeta Almeși, 
Irma Costin care au contribuit 
la obținerea celei mai mari pro
ducții de tomate din istoria uni-

Un sondaj fulger: In acest 
moment, cind se face bilanțul 
unui an de muncă, dumneata, 
tovarășe Emeric Sass ce rapor
tezi în fața organizației ?

— Eu... n-am prea parti
cipat la muncă... M-am pregătit 
pentru admitere pe la vreo școa
lă tehnică sau liceu... în C.A.P. 
am venit doar cind trebuia să 
aduc vreo veste urgentă părin
ților.

— De ce n-ai și lucrat în coo
perativă ?

— Nu-mi place... Cooperativa, 
munca cu sapa nu mă interea- 
ză... Să lucreze aici cine o vrea, 
eu nu, pentru că nu sint prost...

— Bine, dar părinții tăi sint 
proști dacă lucrează în coopera
tiva agricolă, de pe urma mun
cii lor obținind anul trecut un 
venit de peste douăzeci de mii 
de lei ? Dar ceilalți 108 tineri 
care, firesc, trăind în sat și-au 
legat existența de munca in 
cooperativa agricolă, sînt proști?

— Nu mă interesează, treaba 
lor cum sînt, de ajuns că lucrea
ză ei in C.A.P., eu nu vreau să 
fiu ca ei...

Scurt și cuprinzător.
— Dar dumneata, 1 

logh ?
— Am lucrat atitea zile 

le-ai putea număra pe degete, 
în vara și toamna trecută am în
cercat să intru la școală, sau la 
un serviciu, pe undeva, dar n-am 
reușit. Apoi, mi-a fost rușine să 
revin la C.A.P. printre cei care 
mă cunosc...

— Și dumneata, Alexandru 
Zima ?

— N-am venit deloc la lucru 
in C.A.P. Nu-mi place. Vă spun 
sincer, eu vreau să lucrez in
tr-o fabrică. Ori care ar fi, nu
mai în oraș să fie, să scap o- 
dată de satul ăsta !

— Cum adică să scapi de sa
tul in care te-ai născut? O In
tervenție posibilă din 
lui losif Kiss, de pildă, 
mai ieri colegi de 
Ce ești tu mare specialist in 
vreo meserie pe care să n-o poți 
practica la Valea lui Mihai? Ce 
vrei să fugi de aici ? Ori crezi 
că pe acolo plimbăreții ca tine 
o duc mai bine. Eu te cunosc. 
Să știi că aici, în cooperativa a- 
gricolă, ai putea face de zece ori 
mai multă treabă decit aventu- 
rîndu-te cine știe pe unde I De 
ce nu vii în zootehnie, că eu am 
ciștigat acolo 17 mii de lei anul 
trecut? De ce nu te duci la ate
lierul de timplărie, sau la elec
tricieni, sau la fîntînari ? Eu 
cred că tovarășii din conducerea 
C.A.P., noi toți, am fi bucuroși 
să-ți întindem o mină de ajutor.

în sală s-a așternut o liniște 
adîncă. O lecție usturătoare

pentru un nehotărît. 
nuăm sondajul...

Douăzeci și șase de 
întîmplâtor alese. Cei 
poartă fac parte din grupul 
care îngrijitorul fruntaș, 
Kiss, îl numea „al plimbăreți
lor“, al celor care cu greu se ho- 
tăresc să facă ceva, care accep
tă să trăiască pe seama muncii 
părinților. Se înțelege că orga
nizația U.T.C. nu putea rămine 
indiferentă față de aceste cazuri. 
Le-a discutat pe fiecare în par
te, a adoptat măsurile care se 
impuneau. 1973 — anul hotărîtor 
în acțiunea patriotică: îndepli
nirea înainte de termen a pre
vederilor cincinalului — trebuie, 
este absolut necesar, să marche- ■ 
ze o conjugare a tuturor forțe
lor 'care să conducă la eviden
țierea in realizări a condițiilor 
economice și naturale deosebite 
pe care le oferă pămintul coope
rativei agricole din Valea lui 
Mihai.

IMBRE FARKAȘ

FRANCIS OROSZI

partea 
pînă 

școală.

! PO- 
foarte 
celor 
argu- 
a se

străduit mai mult, 
lucrează la mater- 

porci. îl recomandă 
anul trecut, numă-
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î 
î
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î 
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— Cît am fi cîștigat la po
micultură, dacă recordurile 
ar fi fost producții medii ? 
Pentru că, cinstiți să fim, a- 
veam aceste condiții.

— Păi, 42 de hectar înmul
țite cu 500 de kilograme (di
ferența de producție — 
n.a.)... Exact 63 000 de kilo
grame. Ori trei lei, (prețul 
de desfacere)... 189 000 de lei.

Răspunsul e formulat de 
inginera Emma Schwartz, 
șefa fermei hortiviticole.

— Cu cît ar fi putut crește 
veniturile cooperativei și 
cele ale membrilor coopera
tori dacă toate lucrările ar 
fi fost executate la timp, 
dacă la recoltatul porumbu
lui și al sfeclei de zahăr, mai 
ales, nu se ajungea Ia pier
derile care au fost ?

Calculul este realizat, de 
data aceasta, de inginerul 
șef al cooperativei, tovarășul 
Imbre Farkaș.

— La legume am fi cîști
gat o jumătate de milion de 
lei, la sfecla de zahăr, cel 
puțin cinci tone Ia hectar, 
la porumb, cam trei sute de 
kilograme. Ia griu încă vreo 
patru sute de kilograme... 
Culegînd și acest rod al cim- 
piei. ne-am fi numărat prin
tre unitățile distinse cu Or
dinul Muncii clasa I pen
tru rezultate deosebite. In 
plus, un calcul sumar ne 
conduce Ia un rezultat sem
nificativ: un venit suplimen
tar de circa un milion de lei. 
Numai pe această bază, va
loarea normei ar fi putut 
crește cu circa cinci lei in 
numerar...

S-au investigat și celelalte 
sectoare, iar concluziile au

fost la fel de stimulatorii 
pentru adincirea analizei, 
pentru o privire critică, de 
către fiecare, a propriei ac
tivități.

— Dar am fi ciștigat mult 
mai bine dacă am fi pus, 
mai serios — toți — umărul,

Calcule
cu multiple
semnificații

J

reflecta cu glas tare cineva.
— Iar cooperativa n-ar fi 

fost pusă în situația să re
nunțe la o prașilă manuală 
la porumb, la două stropiri 
la pomi, să prelungească cu 
o săptămină recoltatul griu
lui și cu două săptăminl 
strînsul porumbului, a inter
venit președintele cooperati
vei agricole.

— Ei, parcă dacă veneam 
noi la lucru, în C.A.P., se 
puteau realiza toate acestea? 
— a întrebat ironic cineva 
lin sală.

— Eu cred că am fi putut 
efectua aceste lucrări numai

dacă tinerii ar fi participat la 
muncă — a subliniat tovară
șul Pal Rizu. Și am să vă 
dovedesc. Cîte norme ai rea
lizat într-o zi, tovarășe lulia- 
aa Balogh ? „Una și jumăta- 
ie, două“ — a venit răspun- 
lul. Dar dumneata, tovarășe 
Ion Tepertok ? „Două, două 
ii jumătate“. Dacă luăm o 
nedie de două norme efec
tuate într-o zi-lumină și so
cotim la numărul de 30, adi
că al tinerilor care n-au par
ticipat la muncă în perioada 
aceea, constatăm că zilnic se 
puteau prăși 10—15 hectare 
de porumb. în două săptă
mini — adică în timpul op
tim — s-ar fi prășit întreaga 
suprafață. Numai două zile 
ar fi fost necesare unui stro
pit in livadă pe întreaga su
prafață ; cu cel puțin trei 
zile mai devreme s-ar fi pu
tut încheia recoltatul griului, 
iar culesul porumbului cu o 
săptămină. Una peste alta, 
» producție suplimentară de 
circa un milion și jumătate 
de Iei. Așa că iată cît ne-a 
■«stat absența voastră... Pen
tru 1973 vom avea de înde
plinit sarcini mult mai mari: 
3 600 kilograme de griu la 
hectar, 4 700 kilograme de 
porumb boabe, patru vagoa
ne de sfeclă și o 
globală de 560 tone 
și 2 960 tone de 
ne-am propus să 
2 500 litri lapte de 
re vacă furajată și 
rificăm 55 vagoane 
și 18 tone de lină. Am 
convingerea că toate aceste 
obiective ce vor fi cuprinse 
în planul de producție vor fi 
îndeplinite și chiar depășite.

producție 
de fructe 

legume; 
realizăm 
la fieca- 
să valo- 
de carne 

însă

//ÎMPLINIRILE SE VOR
BAZA TOCMAI PE CEEA CE
N-AM FĂCUT ÎN 1972

— Știți ce înseamnă aceste ci
fre ?, intervine în discuție to
varășul Farkaș, inginerul șef al 
C.A.P. Cu 600 de kilograme grîu, 
cu o mie kilograme porumb boa
be, cu 400 tone legume, cu 5000 
kilograme de sfeclă, cu opt zeci 
de tone de carne, cu șase tone 
de lină, cu 300 de litri, în me
die, de lapte de la fiecare vacă 
furajată peste prevederile maxi
male ale acestui cincinal. Se 
subînțelege că ne aflăm cuprinși 
într-o competiție cu noi înșine 
pentru devansarea termenelor și 
cifrelor. Ce trebuie să facem 
pentru a ne adjudeca succesul ? 
Eu cred că ar trebui să adău
găm experienței ceea ce n-am 
putut face anul trecut. O pra
șilă în plus la porumb, depozi
tarea unor cantități în plus de 
furaje și mai ales de o mai bună 
calitate, amenajarea altor supra
fețe pentru irigații și raționala 
exploatare a celor deja existen
te, grăbirea recoltatului la toate

El AU RĂSPUNS PREZENT LA APELUL ORGANIZAȚIEI
_ ___________  ' _____________________________ • _________________ A_______________

IOSIF GALI. IOAN TEPERTAK ELISABETA ALMASI CAROL GABOR ȘTEFAN BERTOLON

Cuvintele secretarului comitetului comunal U.T.C. — de fapt 
rezumatul programului de activități pentru perioada urmă
toare — au avut darul sâ creeze acel climat propice unei res
ponsabile atitudini față de propria activitate.

— La apelul producției, cine răspunde prezent ?, se adresa 
adunării tovarășa Emma Schwartz, secretara comitetului 
U.T.C. din cooperativă.

Din primul rînd, Ioan Tepertak, un apreciat șef de atelaj, 
se ridică și rostește clar : „Vreau să învăț conducerea trac
torului. înscrieți-mă !“. losif Kiss, îngrijitor de animale, Mar
gareta Banhozi, contabilă, Carol Gabor, tehnician horticol,

losif Gali, cooperator într-o echipă de cimp, luliana Balogh. 
din brigada de legume, solicită să fie și ei înscriși printre cei 
care să participe Ia deprinderea conducerii tractorului. Elisa- 
beta Almasi cere să fie integrată echipei de tineri din legu- 
micultură, iar Iuliu Szilag.vi solicită să lucreze la zootehnie. 
Ei au fost primii care au solicitat ocuparea acelor locuri strin
gente pentru buna desfășurare a activității de producție in 
anul holărîtor privind îndeplinirea înainte de termen a planu
lui cincinal.

Cind apar aceste rinduri, probabil recomandarea tinerilor 
pentu aceste locuri de muncă nu mai constituie un obiectiv al 
organizației U.TC. Va fi fost indeplinit...

ras
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culturile, intensificarea acțiuni
lor de selecție a animalelor, 
permanentizarea oamenilor in 
sectoarele cheie ale producției. 
Și cîte dintre acestea nu și-ar 
putea găsi rezolvare prin desfă
șurarea de către tineri a unor 
acțiuni interesante 1

— Noi, tinerii, se
Francisc Oroszi, secretarul 
mitetului comunal U.T.C., 
numele întregii organizații, 
angajăm ca în scopul îndepli
nirii prevederilor planului de 
producție pe 1973 — și, implicit, 
a onorării calității noastre de 
uteciști în competiția ce cuprin
de tineretul întregii țări : de a 
îndeplini înainte de termen cin
cinalul — să participăm la mun
că și să fim exemplu de compor
tare și hărnicie. Toți uteciștii 
vor fi antrenați în formele in- 
vățămîntului agrozootehnic ; in 
tot timpul — prin acțiuni orga
nizate — vom contribui la mate
rializarea hotănrilor adoptate 
de consiliul de conducere al coo
perativei. 20 de tineri vor fi an
trenați să deprindă conducerea 
tractorului, cinci uteciști vor fi 
recomandați pentru a se califica 
în meseriile deficitare din cadrul 
sectoarelor anexă, opt tineri vor 
fi specializați și Îndrumați să se 
permanentizeze în zootehnie ; 
vom interveni în sensul activiză
rii și întăririi echipelor de tine
ret care activează in zootehnie 
și legumicultura. Construcțiile 
agrozootehnice prevăzute pentru 
anul 1973 : o maternitate pentru 
scroafe, un grajd pentru vacile 
de lapte și un adăpost pentru 
tineretul bovin la îngrășat vor fi 
declarate obiectiv al muncii ute- 
ciștilor. 300 de hectare de pajiști 
naturale vor fi întreținute de 
către tineri ; și tot ei vor săpa 
canale pentru eliminarea exce
sului de apă de pe mai bine de 
o sută de hectare, vor asigura 
întreținerea și exploatarea celor 
500 de hectare amenajate pentru 
irigații. Totodată, in secopul sti
mulării preocupărilor pentru 
autoperfecționare, comitetul 
U.T.C. va iniția concursurile : 
„Cel mai bun zootehnist“, „Cel 
mai priceput legumicultor“, 
„Cine cunoaște agricultură ciști- 
gă“, vor fi organizate schimburi 
de experiență cu organizațiile 
U.T.C. fruntașe din județul Bi
hor, ca cele de la Salonta, Oto
mani, Săcuieni.

k

exprima 
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in 
ne

ADRIAN NICOLAESCU : Ca 
responsabil cu munca patriotică 
în comitetul U.T.C., afirm că 
toate obiectivele de la investi
ții pot devenii, anul acesta, șan

tier al tinerilor.

IULIANA BALOGII : Lucrez în 
echipa utecistă din legumicultu
ra și afirm că anul acesta vom 
face totul să depășim — la un 
nivel dublu succesul obținut in 
1972 — producțiile planificate.

IOȘIF KISS : Anul trecut 
obținut cele mai bune rezultate 
dintre toți îngrijitorii de la fer
ma de porci, dar în 1973 vreau 
să adaug acestui succes realizări 

și mai semnificative.

Pagină realizată de GHEORGHE FECIORU

Foto: ST. WEISS



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SIMBÀTÀ 20 IANUARIE 1973

/CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

zării nivelului de dezvoltare a 
țării noastre . cu țările socialiste 
dezvoltate, a apropierii generale 
a României de țările cu o indus
trie avansată.

în cadrul Conferinței Națio
nale, unele organizații de par
tid județene — începînd cu 
organizația de partid a munici
piului București — și-au luat 
angajamentul de a realiza pla
nul cincinal intr-o perioadă mai 
scurtă. Conferința Națională și-a 
însușit angajamentul Organiza
ției municipiului București de a 
îndeplini cincinalul în 4 ani și 
jumătate și a lansat chemarea 
de a se realiza cincinalul într-o 
perioadă mai scurtă decît 5 ani. 
De atunci au trecut 7 luni. în 
cadrul actualelor conferințe ju
dețene se face bilanțul rezulta
telor obținute în analizarea posi
bilităților de a realiza cincinalul 
înainte de termen. La citeva 
conferințe județene care au avut 
loc pînă acum s-a hotărît să se 
depună eforturi pentru realiza
rea cincinalului în 4 ani și ju
mătate. După cîte am înțeles din 
conferința dumneavoastră, jude
țul Iași apreciază că va putea 
realiza cincinalul cu 5 luni mai 
devreme, deși tovarășul Potop 
a ținut sâ mă asigure că acesta 
nu este ultimul cuvînt al comu
niștilor din Iași. Sînt convins 
că așa este. (Aplauze puternice).

Am vizitat citeva întreprin
deri din județul dumneavoastră. 
Uzinele mecanice din Pașcani și 
Iași, Uzina metalurgică, Fabrica 
de mătase. Uzina de. fibre chi
mice. Impresiile generale sînt 
bune, deși în fiecare întreprin
dere există probleme și rezul
tate diferite. Sînt uzine noi, 
ca „Metalurgica“, Fabrica 
de mătase. Uzinele de fibre 
chimice', dotate cu utilaje 
si mașini moderne. Ele au re
zultate bune, o organizare bună 
a muncii, deși chiar Și aici mai 
sînt încă rezerve în ce privește 
folosirea capacităților de pro
ducție, a spatiilor, printr-o mai 
bună amplasare a utilajelor și 
mașinilor.

Rezultate bune au și oame
nii muncii de la Uzinele meca
nice din Pașcani și din Iași. De 
altfel, dumneavoastră știți că 
acestea sînt printre cele mai , 
vechi uzine din această parte 
a țării. Să vă spun deschis, mă 
așteptam ca ele să se găsească 
într-o situație ceva mai bună. 
Din păcate, se pare că nu) s-au 
depus toate eforturile pentru 
ridicarea nivelului de organiza
re si dotare a acestor întreprin
deri vechi, care au bune colec
tive de muncitori atît din punct 
de vedere al pregătirii tehnice, 
cit și al trecutului lor revolu
ționar. De ce subliniez acest 
lucru ? Pentru că eu consider 
necesar ca încă în acest an să 
se depună eforturi de organi
zația de partid, de ministerele 
respective, pentru schimbarea 
rapidă a situației, astfel ca a- 
ceste două uzine cu colective 
minunate de muncitori și teh
nicieni să fie dotate și organi
zate corespunzător pentru a de
veni uh model din toate punc
tele de vedere. Este posibil și 
trebuie să facem acest lucru 1 
(Aplauze prelungite).

în Iași s-au făcut. în gene
ral, investiții mari. Aș putea 
spune că platforma industrială 
dezvoltată aici în ultimii 10 ani 
este una din cele mai bine or
ganizate din țară. Ea constituie 
o mîndrie nu numai pentru 
moldoveni, ci pentru întregul 
popor. Dar tocmai , pentru că 
am realizat o asemenea platfor
mă industrială modernă nu este 
păcat ca alături de ea să existe 
uzine vechi, rămase în urmă ?■ 
Nu ar fi fost normal ca acestea 
să fie organizate la nivelul ce
lei mai înalte tehnici mondia
le, ținind seama că tocmai ele 
dispun de cadrele cele mai bine 
pregătite, cu un puternic spi
rit. muncitoresc revoluțio
nar? (Aplauze puternice). 
Sper că nu este nevoie să 
insist mai mult asupra acestei 
probleme. Miniștrii care se a- 
flă aici, în sală, Comitetul ju
dețean de partid, specialiștii 
de la Politehnică vor înțelege 
că trebuie să schimbe încă în 
cursul acestui an situația. Tre
buie acționat cu toată hotărî- 
rea pentru ca și la aceste în
treprinderi, ca și la întreprin
derile noi, să se folosească toa
te rezervele existente pentru 
sporirea mai rapidă a produc
ției, să se asigure o <mai bună 
organizare a muncii.

Este necesar să se acorde în 
continuare o mai mare atenție 
problemei calității, care trebu
ie să constituie o preocupare 
centrală a tuturor organizații
lor de partid, a tuturor oame
nilor muncii. Trebuie să înțe- 
legem că problema principala 
care stă acum în fața noastră, 
a fiecărui colectiv de între
prindere, a fiecărei organizații 
de partid este de' a face în așa 
fel încît întreprinderi'" nbast-" 
să poată concura din toate 
punctele de vedere cu între
prinderile cele mai moderne 
existente pe plan mondial, ca 
produsele românești să nu fie 
cu nimic inferioare, din punct 
de vedere al calității, produse
lor similare pe plan mondial. 
Avem pentru aceasta toate po
sibilitățile dispunem de o
bună bază tehnică, de oameni 
minunați, și trebuie să înfăptu
im acest obiectiv. (Aplauze pu
ternice).

Este necesar să acordăm o a- 
tenție mai mare creșterii pro
ductivității muncii care, așa 
cum s-a subliniat la Conferin
ța Națională, ca și în alte îm
prejurări, trebuie să sporească 
pe calea mecanizării și auto
matizării producției, a creșterii 
calificării oamenilor muncii. 
Oare mai putem tolera ca în a- 
ceeași fabrică — de exemplu 
la Uzina mecanică — într-o 
secție să se lucreze cu mijloa
ce mecanizate, iar In alta cu 

ciocanul, cu dalta și cu pila, 
ca acum 50 de ani ? De ce oare 
mijloacele de care dispune o 
secție să nu fie folosite și în 
celelalte secții ? Oare credeți că 
muncitorii puși să lucreze ma
nual nu ar ști să mînuiască a- 
ceste unelte, care de altfel nu 
sînt nici ele prea avansate ? 
Trebuie să lichidăm indolența, 
nepăsarea de care dau dovadă 
în această privință unele con
duceri de întreprinderi, orga
nizații de partid și comitete 
sindicale. îmi pare rău că pre
ședintele Consiliului, sindical 
județean — care a vorbit aici — 
nu a găsit de cuviință să arate 
că, în cadrul grijii fată de oa
menii muncii, un prim loc îl 
ocupă tocmai extinderea, gene
ralizarea mecanizării, automa
tizării. Aceasta este prima pro
blemă a grijii față de oameni, 
legată și de condițiunile de 
muncă și de protecția muncii. 
Nu numai la întruniri trebuie 
să vorbim de îmbunătățirea 
condițiunilor de, muncă, trebu
ie să soluționăm concret pro
blemele, să asigurăm mijloace
le moderne care să ușureze 
condițiunile de muncă ale oa
menilor ! Aceasta este sarcina 
organizațiilor partidului, sindi
catului, a conducerilor între
prinderilor. Trebuie să acțio
năm cu toată fermitatea pentru 
a rezolva rapid, în cîteva luni, 
această problemă, în Iași ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar să se acorde măi 
multă atenție consumurilor de 
materiale, care sînt încă mari. 
Trebuie să se asigure reduce
rea acestor consumuri, micșo
rarea în general a cheltuielilor 
materiale de producție care 
continuă să fie mari, aducînd 
prin aceasta daune creșterii ve
nitului național, ridicării bună
stării oamenilor muncii.

Nu doresc să insist mai mult 
asupra acestor probleme. Ceea 
ce am spus la Conferința Na
țională, la Plenara Comitetului 
Central de la sfîrșitul anului 
trecut este, cred, destul de 
clar. Aș dori numai să atrag 
atenția că se impune ca toate 
conducerile întreprinderilor, 
toate organizațiile de partid, 
sindicale și de tineret, să acți
oneze cu mai multă fermitate 
pentru înfăptuirea măsurilor 
privind ridicarea calitativă și a 
eficienței întregii noastre acti
vități economice.

Din darea de seamă a reieșit 
că întreprinderile din județ, pe 
ansamblu, nu au realizat pre
vederile de export. Aș dori să 
mă opresc puțin asupra acestei 
probleme. îmi face impresia că 
nu toate conducerile de între
prinderi, nu toate organizațiile 
de partid înțeleg că comerțul 
exterior este o latură esențială 
a activității economice, că de 
realizarea în bune condițiuni a 
colaborării și cooperării inter
naționale cu țările socialiste, cu 
alte state, depinde în mare 
măsură dezvoltarea generală a 
economiei românești. Exportul 
nu este o ocupație benevolă, nu 
este o dorință abstractă de a 
participa la schimbul mondial 
de valori. Fără un export sus
ținut, fără dezvoltarea largă a 
schimbului de produse materia
le cu alte țări nu putem crea 
condițiuni pentru dezvoltarea 
continuă a economiei românești.

Comerțul exterior, exportul în 
principal, constituie o latură 
esențială pentru dezvoltarea ac
tivității noastre economice, pen
tru ridicarea generală a bună
stării întregului nostru popor. 
Iată de ce problema, exportului 
trebuie să stea în centrul preo
cupărilor tuturor conducerilor 
întreprinderilor, fiecărui om al 
muncii. Fiecare muncitor, fie
care inginer trebuie să știe că 
produsele pe care le creează 
trebuie să poată fi vîndute. Fie
care trebuie să se intereseze 
cum se poate asigura mai bine 
plasarea produselor pe piața 
mondială. în caz contrar vor fi 
nevoiti să reducă producția, =ă 
închidă fabrica ! Acest lucru 
trebuie să fie clar fiecărui om 
al muncii ! Atrag foarte serios 
atenția asupra acestei probleme 
și rog organizația de partid, 
conducerile de întreprinderi, pe 
toți comuniștii, pe toți oamenii 
muncii, să înțeleagă că reali
zarea unui comerț exterior eît 
mai larg, a unui export susținut, 
reprezintă uția din sarcinile 
esențiale ale producției, ale dez
voltării socialiste a României. 
Sînt convins că putem realiza, 
și trebuie să realizăm și în Iași, 
în acest an, sarcinile de export 
stabilite prin plan. (Aplauze 
puternice).

Avem un vast program de 
investiții. în județul dumnea
voastră sînt prevăzute miliarde 
pentru realizarea de capacități 
de producție noi. care vor fi 
amplasate în Iași, in Pașcani 
și în alte localități. Subliniez 
acest lucru deoarece consider 
necesar să ne îngrijim nu nu
mai de industrializarea muni
cipiului Iași, ci să ne îngrijim 
și de dezvoltarea altor centre 
ale județului. Numai în măsu
ra în care vom realiza dezvol
tarea tuturor centrelor, vom 
crea o ambianță generală mai 
bună, ridicarea nivelului gene
ral de bunăstare și cultură al 
tuturor oamenilor muncii. Rea
lizarea politicii partidului nos
tru de amplasare rațională pe 
teritoriu a industriei se ob
servă și în Iași, ca și în cele
lalte județe din Moldova, ca 
de altfel în întreaga țară, 
înainte de a veni la Iași am 
fost în județul Vaslui care, 
după cum știți, a făcut parte 
din regiunea Iași și unde nu 
se construise aproape nimic. 
Acum și în Vaslui și în Bîrlad 
se construiesc uzine moderne 
care vor începe să concureze 
— și sper cu rezultate bune — 
întreprinderile din Iași. Tot 
astfel județele Suceava și Bo
toșani dezvoltă o industrie pu
ternică, iar județul Neamț are 
un centru chimic viguros, care, 
mi se pare, îl întrece pe cel 

din Iași. Fără să mai vorbim 
de Galați. Deci, toate județele 
din Moldova, ca de altfel din 
întreaga țară, au cunoscut în 
ultimii șapte-opt ani o dezvol
tare industrială intensă. Tre
buie să mergem însă mai de
parte, să dezvoltăm în fiecare 
județ noi centre industriale, 
noi centre orășenești. încă în 
acest cincinal trebuie să dez
voltăm fnai puternic Pașcaniul 
și Tg. Frumos. Să ne gîndim 
ca și Hîrlăul să înceapă să se 
ridice la un grad de industria
lizare, de viață economică mai 
avansată. Deci, preocupîndn-ne
— cum spunea tovarășul Niculi
— să amplasăm noi unități în Iași, 
trebuie să ne gîndim să ampla
săm obiective economice în în
tregul județ, realizînd astfel o 
mai bună folosire a forței de 
muncă, a resurselor și mijloace
lor de care dispunem atît în ju
dețul Iași, cit și în întreaga 
țară. în acest cadru este nece
sar să ne preocupăm foarte se
rios de realizarea la timp a 
investițiilor, de darea în termen 
în producție a noilor capacități, 
de realizarea cel puțin în tim
pul planificat a tuturor parame
trilor prevăzuți în plan. Miliar
dele investite în industrie — 
după cum știți, pe țară anul 
acesta investim aproape 100 mi
liarde de lei — să contribuie 
astfel din plin la creșterea avu
ției naționale, la ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

Am convingerea că în Iași 
există condiții pentru realizarea 
la timp a investițiilor. Unii to
varăși au asigurat că vor 
fi date chiar ceva mai devreme 
în producție. Nu aș dori decît 
să atrag atenția comitetului ju
dețean de partid și miniștrilor 
prezenți aici să ia toate măsu
rile pentru realizarea în cele 
mai bune condițiuni a tuturor 
investițiilor prevăzute.

Stimați tovarăși,
Este necesar să acordăm mai 

multă atenție dezvoltării pro
ducției agricole. Am vizitat ieri 
două unități agricole cu rezul
tate bune ; în general, și secto
rul de stat și cel cooperatist au 
obținut rezultate bune în acești 
doi ani. Sînt însă multe lucruri 
de făcut în agricultură. Chiar 
cu producțiile sporite obținute 
în 1972 nu ne putem declara 
sătisfăcuți. Este necesar să fo
losim bine baza materială, baza 
tehnică de care dispunem în ju
dețul Iași — ca să mă refer 
numai la Iași — pentru a îmbu
nătăți activitatea în agricultură. 
Avem la Iași un vechi insti
tut agronomic — și el ar trebui 
să facă mai mult pentru a con
tribui la ridicarea agriculturii 
din județul dumneavoastră, ca 
și din județele vecine. Trebuie 
să obținem recolte mai mari de 
cereale și de plante tehnice, să 
realizăm o îmbunătățire radi
cală a producției în zootehnie. 
Cu 1 170 kg de lapte pe cap de 
vacă furajată este greu să spu
nem că vom putea asigura ne
cesarul de lapte și de alte pro
duse pentru populație. Desigur, 
se pot aduce tot felul de moti
vări, însă experiența bună pe 
care o avem într-o serie de în
treprinderi de stat și unități 
cooperatiste demonstrează că 
depinde de oameni, de buna or
ganizare a muncii pentru a li
chida rapid neajunsurile și a 
ridica nivelul agriculturii noas
tre. Aș dori ca județul Iași, cu 
posibilitățile și mijloacele în
semnate pe care le are. să por
nească la un program mai sus
ținut de ridicare a producției 
agricole. Și in agricultură să se 
obțină rezultate pe măsura ce
lor obținute în industrie. Sînt 
convins că stă în puterea oame
nilor muncii de la sate, a co
muniștilor, să realizeze ridicarea 
agriculturii județului. (Aplauze 
puternice).

Am vizitat Institutul de cer
cetări chimice și Universitatea. 
Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să constat preocuparea institu
tului de a soluționa unele pro
bleme de mare importanță pen
tru economia noastră și pentru 
dezvoltarea științei în general, 
că în. institut se depune o acti
vitate susținută. într-adevăr, la 
conferința județeană, oamenii de 
știință și cadrele universitare 
din Iași se prezintă cu rezultate 
bune. S-au obținut rezultate și 
în apropierea învățămîntului de 
producție. Am constatat cu 
multă satisfacție că o facultate 
și-a găsit deja locul în între
prindere și și-a putut organiza 
activitatea, integrîndu-se cu pro
ducția. Am constatat că studen
ții se simt foarte bine alături 
de muncitori, de ingineri. 
Realmente, cînd vor termina 
studiile, nu le va fi greu să 
participe activ la procesul de 
producție. Din păcate nu ace
lași lucru se poate spune și 
despre alte facultăți. Oare ar 
fi fost greu ca celelalte facul
tăți din Politehnică să se ocu
pe, de exemplu, de uzinele 
„Nicolina“, să-și organizeze ac

(Urmare din pag. I)

de cetățeni, într-o vibrantă atmosferă de entuziasm au salutat 
cu multă căldură pe conducătorul partidului și statului.

★
Marea piață din fata Teatrului Național trăiește o atmosferă 

însuflețitoare, specifică evenimentelor de seamă. 40 000 de 
ieșeni s-au adunat aici, animați de aceeași dorință sinceră, 
fierbinte, de a saluta din nou pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oaspete iubit al orașului și județului lor. Sînt tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei, oameni care lucrează in întreprinderile 
și instituțiile municipiului, adueîndu-și cu dăruire și pasiune, 
alături de întregul popor, contribuția Ia înfăptuirea politicii 
partidului, la opera de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul românesc. Ei au venit cu stea
guri roșii și tricolore, cu flori. Pe mari pancarte sînt înscrise 
urări care exprimă sugestiv simțămintele de profundă dra
goste pe care locuitorii lașului le nutresc partidului și 
secretarului său general, patriei socialiste.

în momentul ieșirii din sală a conducătorului partidului și 
statului nostru, mulțimea aplaudă cu înflăcărare, ovaționează 
îndelung. în piață răsună, scandate de mii de glasuri, cu
vintele atît de dragi tuturor : „Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
P.C.R.“ Secretarului general al partidului ii sînt adresate din 
inimă urări de sănătate și viață îndelungată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură manifes
tărilor entuziaste ale ieșenilor. în aclamațiile celor prezenți, 
secretarul general al partidului străbate, pe jos, imensa piață 
și cîteva artere ale orașului, inundate și ele în aceste clipe 
sărbătorești de foarte multă lume.

Această emoționantă demonstrație de simpatie și prețuire 
făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu pe întreaga durată a 
vizitei în orașul si județul Tași a ilustrat încă o dată, în mod 
vibrant, hotărîrea locuitorilor de pe aceste meleaguri de a 
transpune neabătut în viață indicațiile secretarului general al 
partidului, de a-și pune întreaga energie și putere de mun
că în slujba înfăptuirii politicii partidului, a progresului 
neîntrerupt ai patriei pe calea socialismului.

tivitatea acolo și să ajute în
treprinderea în ridicarea ei ge
nerală ? Dimpotrivă, ar fi cîș- 
tigat și uzina și profesorii.

Am constatat, de asemenea, 
cu multă bucurie preocupările 
pozitive ale diferitelor facul
tăți și rezultatele bune pe care 
le au, în cercetare. Nu am în
țeles însă de ce trebuia ca în 
holul acela, frumos, al Univer
sității să existe două standuri 
de chimie : unul al Universită
ții și altul al Politehnicii. Oare 
nu sînt și unii și alții chimiști ? 
Oare nu ar fi mai bine ca chi- 
miștii să-și unească forțele și 
să lucreze împreună ? N-ar ob
ține astfel și cercetarea, și în- 
vățămîntul, și producția rezul
tate mai bune? Sigur, există 
și contribuția fiecărui om, dar 
cred că unind forțele nu eli
minăm posibilitatea de eviden
țiere, ci asigurăm chiar că fie
care să aducă o contribuție 
mai mare la dezvoltarea știin
ței și învățămîntului. De ce 
ridic această problemă ? Pen
tru că trebuie să vedem ceva 
mai departe. Trebuie să unim 
forțele,' să facem centre unice 
și de pregătire a cadrelor și de 
cercetare. De altfel, pe această 
linie dorim să mergem si în 
București și în alte centre. Eu 
nu aș avea nimic împotrivă ca 
lașul' să fie un exemplu pen
tru alții în această direcție. Ca 
să fiu mai bine înțeles, este 
necesar ca între diferite facul
tăți ale Politehnicii și ale Uni
versității, care au preocupări 
comune, să se realizeze o co
laborare cit mai strînsă, o uni
tate și pînă la urmă o fu
ziune completă. Chimistul de 
mîine trebuie să aibă o 
pregătire multilaterală, să poa
tă face si știință fundamentală, 
generală ’ și aplicată. Nu există 
o graniță, nu se poate spune că 
unul se pregătește numai pen
tru teorie și altul numai pen
tru munca praclică, pentru fa
brică. Tncă din anii învățămin- 
tului de cultură generală, unde 
se începe predarea chimiei, ti
nerii trebuie, ajutați să-și în
sușească problemele legate de 
practica producției chimice. 
Este necesar să realizăm o 
schimbare mai radicală a con
cepției de predare a chimiei, a 
organizării și activității facul
tăților chimice, unindu-le și 
legîndu-le mai strîns de pro
ducție. Ceea ce au făcut tova
rășii din textile, pot face și chi- 
miștii. și metalurgiștii. și elec- 
troniștii. Se vor construi, în 
curind, două întreprinderi — 
de fapt o întreprindere unifica
tă — care cred că vor oferi 
condițiuni bune de activitate e- 
lectfoniștilor. cît și constructo
rilor de mașini în general.

Iată, tovarăși. în ce sens tre
buie să mergem în continuare 
în folosirea mai bună a poten
țialului minunat de care dispu
ne lașul. în acest fel rezulta
tele bune pe care le aveți a- 
cum, vor putea fi și mai mari 
și. într-adevăr, vom putea spu
ne cu satisfacție că lașul înde
plinește un rol important în 
dezvoltarea științei românești, 
în ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de civilizație. (Apla
uze puternice).

în general, este necesar să 
acordăm o atenție mai mare 
pregătirii generale a cadrelor 
de muncitori calificați, perfec
ționării cunoștințelor tehnicie
nilor și inginerilor. în privința 
aceasta, după cum știți, s-au 
stabilit o serie de măsuri. Tre
buie ca în întreprinderi. sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, cu concursul Centrului 
Universitar, să se treacă la o 
mai bună organizare a acestei 
activități. Ceea ce ne pro
punem să dezvoltăm în ur
mătorii ani în Iași cere pre
gătirea cîtorva mii de munci
tori de înaltă calificare în do
meniul mecanicii, electronicii. 
Numai luind de pe acum măsuri 
serioase se va putea asigura ca 
noile întreprinderi ce se vor 
construi să funcționeze cu re
zultate bune. Acest lucru este 
valabil pentru toate sectoarele 
de activitate.

Am văzut, cu multă bucurie, 
marile transformări realizate în 
domeniul edilitar, al construc
țiilor de locuințe și al altor 
obiective social-culturale, atit in 
îași cît și în alte localități, 
într-adevăr. după cum vă este 
cunoscut. în cadrul programului 
de dezvoltare a țării, creșterea 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor este preocu
parea centrală, esența însăși a 
întregii activități a partidului și 
statului nostru. Avem rezultate 
bune.. Nu putem să nu constatăm 
noua înfățișare a lașului, a altor 
orașe din această parte a țării, 
să nu vedem ceea ce s-a făcut 
pentru ca oamenii muncii «ă 
aibă condiții de locuit tot mai 
bune. Se construiesc și spitale, 
și creșe, și cămine. Sînt, ' fără 
îndoială, încă multe de făcut, 
și-i înțeleg pe tovarășii care au 
spus aici că mai sînt greutăți. 
Eu însumi am primit în aceste 

două zile multe scrisori cuprin- 
zînd cereri de locuințe. Proble
ma creșelor, a căminelor, con
stituie, de asemenea, încă o 
preocupare, ținind seama de 
faptul că în aproape toate între
prinderile din Iași lucrează un 
mare număr de femei. După 
cum știți, in acest cincinal vom 
construi de trei ori mai multe 
creșe decît am avut la începutul 
cincinalului, dar cu toate aces
tea, probabil că încă nu vom 
putea soluționa complet această 
problemă. Ar trebui însă ca, 
împreună cu ministerele care 
au unități în platforma indus
trială, să se vadă ca încă în 
cursul acestui cincinal să se facă 
ceva în plus în această privin
ță, pentru a asigura o soluțip- 
nare mai devreme a acestei 
probleme la platformă. Depin
de, pînă ia urmă, de Comite
tul județean, de Consiliul popu
lar județean, realizarea unei 
mai bune colaborări cu minis
terele în soluționarea acestei 
probleme. Noi vă vom acorda 
sprijin pentru a face ceva in 
plus, în orice caz. E nevoie să 
ne ocupăm mai atent de buna 
repartiție a fondului de locuin
țe. Sînt complet de acord cu a- 
cei tovarăși care au ridicat aici 
problema ca nimeni să nu poa
tă dispune de un fond de lo
cuit suplimentar pe care să-1 
închirieze, de multe ori cu chi
rii peste prevederile legale. De 
altfel, acum lucrăm la îmbu
nătățirea Legii privitoare la ad
ministrarea fondului locativ și 
va trebui să prevedem măsuri 
de folosire mai chibzuită a 
locuințelor pe care le avem și 
le construim, interzicînd celor 
care dispun de suprafețe mai 
mari să le închirieze așa cum 
doresc, ei. Va trebui să facem 
ca închirierea să se realizeze 
prin Consiliul popular și numai 
în condițiile stabilite prin le
ge. (Aplauze).

Rog organizațiile de partid, 
consiliile populare să acorde, 
în general, mai multă atenție 
problemelor ridicate de oame
nii muncii, să acționeze împre
ună cu colectivele de oameni ai 
muncii pentru soluționarea lor. 
Trebuie, desigur, să ne fie clar 
că ne vor trebui încă un nu
măr destul de mare de ani pen
tru a rezolva complet proble
ma locuințelor, pentru a asigu
ra pentru toți cetățenii locuin
țe corespunzătoare. Dar ritmul 
în care construim acum și rit
mul în care vom construi în 
următorul cincinal creează con
dițiuni ca și această problemă 
să poată fi . soluționată. în con
diții din ce în ce mai bune. 
Trebuie să depunem eforturi 
pentru a folosi cît mai bine a- 
cest spațiu, pentru a solu
ționa cu prioritate cerințe
le acelor familii care au 
condiții mai grele și copii mai 
mulți. In acest sens trebuie fă
cut mai mult decît se face a- 
cum. Cîte o dată, mai primesc 
locuințe nu cei care au cele 
mai grele condiții, ci aceia care 
ar mai putea încă să stea în lo
cuințele care le au și. din pă
cate. cei care au prieteni și cu- 
noscuți care le înlesnesc acest 
lucru. Să facem totul pentru a 
introduce în domeniul soluțio
nării problemelor oamenilor 
muncii o exigență sporită, uh 
spirit de echitate ferm. Să se 
pună pe primul plan, soluționa
rea nevoilor oamenilor muncii 
care au condițiile cele mai gre
le. .Această problemă trebuie să 
stea în atenția organelor de 
partid și de stat, a sindicatelor. 
(Aplauze).

Stimați tovarăși,
După cum cunoașteți, acor

dăm o mare atenție perfecțio
nării conducerii activității eco
nomice și sociale. Au fost lua
te în acest sens' un șir de mă
suri care sînt în curs de reali
zare și urmează să mai fie lu
ate și altele care vor crea un 
cadru tot mai corespunzător 
pentru participarea organizată 
a clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, la conduce
rea îiitregii societăți. Depunem 
eforturi susținute pentru dez
voltarea continuă a democrației 
socialiste, fiind conștienți că 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate nu poa
te fi decît rodul activității con
știente a întregului nostru po
por. Trebuie sâ facem totul 
pentru a asigura participarea 
mereu mai activă a tuturor ce
lor ce muncesc, a întregului 
popor la dezbaterea, adoptarea 
și înfăptuirea măsurilor care 
privesc dezvoltarea societății 
noastre — atît în ce privește 
politica internă, cît și cea ex
ternă. Tocmai datorită faptului 
că partidul nostru acordă o a- 
tenție neslăbită intensifică
rii participării efective a 
oamenilor muncii la conducerea 
societății, poporul cunoaște, 
sprijină și înfăptuiește neabătut 
politica internă și externă a 
partidului, văzînd în ea expre
sia intereselor fundamentale ale

întregii noastre națiuni socialis
te. (Aplauze puternice).

Preocupîndu-ne de soluțio
narea problemelor economice și 
sociale, de perfecționarea con
ducerii societății, acordăm o 
atenție permanentă activității 
politico-educative. Plenara din 
noiembrie 1971 și Conferința 
Națidnală din 1972 au trasat un 
program vast în domeniul acti
vității educative. Este de înțeles 
pentru noi toți că făurirea unei 
societăți avansate impune creș
terea conștiinței oamenilor mun
cii. Arta, literatura, cultura în 
general, să joace un rol tot mai 
important în educația comunistă 
a oamenilor, avînd la bază con
cepția materialist-dialectică des
pre viață. Trebuie să înțelegem 
că nu se poate vorbi de socie
tatea socialistă multilateral 
dezvoltată, fără afirmarea din 
plin a principiilor eticii și echi
tății socialiste în toate domeni
ile vieții sociale. Trebuie să fa
cem totul ca o dată cu dezvol
tarea bazei materiale să dezvol
tăm viața spirituală, conștiința, 
să făurim omul nou al societății 
socialiste. Numai așa vom asigu
ra mersul continuu și ferm al 
națiunii noastre pe calea socia
lismului. triumful comunismului 
în România. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

educativă, 
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în toa-

Este necesar să unim mai 
bine eforturile organizațiilor de 
partid și ale organizațiilor de 
masă, toate mijloacele de care 
dispune societatea noastră în 
direcția activității educative. 
Organizațiile de partid trebuie 
să înțeleagȘScă, așa cum sarci
nile producției industriale și a- 
gric.ole, dezvoltarea științei și 
învățămîntului sînt probleme de 
prim ordin ale progresului, tot 
astfel activitatea 
formarea omului nou, 
latură inseparabilă. a 
tării generale a 
noastre. Trebuie să acționăm 
pe toate planurile, 
te sectoarele, mergînd în mod 
uniform înainte. Numai atunci 
vom putea spune că. într-ade
văr. activitatea de partid, acti
vitatea statului nostru, se des
fășoară în condițiuni bune. 
Avem, fără îndoială, și în acest 
domeniu rezultate bune. Clasa 
noastră muncitoare, țărănimea 
și intelectualitatea sînt minu
nate ; ele îndeplinesc neabă
tut programul partidului. Avem 
un tineret minunat, care face 
totul pentru a-și însuși cunoș
tințele moderne în toate sec
toarele de activitate, pentru a 
se pregăti să participe activ 
și, de altfel, participă de pe 
acum activ. Ia întreaga con
strucție a societății noastre. De 
aceea, putem aprecia că și în 
domeniul activității ideologice, 
politice, avem rezultate bune. 
Avem deci tot ceea ce ne tre
buie pentru ca, o dată cu dez
voltarea bazei materiale, să dez
voltăm și viața spirituală a po
porului, făurind societatea so- 

' cialistă multilateral dezvolta
tă. în felul acesta vom putea 
înfățișa 
de om. 
te fără 
Stă în 
cern și 
tovarăși !
prelungite).

în realizarea întregului pro
gram de edificare a socialis
mului și comunismului un rol 
de 
de partid.

omenirii un nou tip 
un nou tip de societa- 

pfecedent în istorie, 
puterea noastră să fa- 
vom face acest lucru, 

(Aplauze puternice,

seamă au organizațiile 
__ Acordăm o aten

ție deosebită creșterii și dez
voltării rolului conducător al 
partidului în toate domeniile 
de activitate. Nici nu se poate 
concepe rezolvarea unei pro
bleme în societatea noastră^ fă
ră prezența partidului, fără ca 
el, partidul, să dea orientarea, 
să arate calea pe care trebuie 
mers. Dar, așa _ cum am mai 
menționat și altădată, realiza
rea rolului conducător al parti
dului nu este o lozincă ab
stractă care se afirmă în Con
stituție și la zile mari. A realiza 
rolul conducător al partidului 
înseamnă a face ca fiecare co
mitet județean, orășenesc, co
munal, fiecare comitet de între
prindere, fiecare organizație de 
bază, fiecare comunist, la locul 
său de muncă, să fie un mili
tant activ pentru înfăptuirea 
politicii partidului, să acționeze 
pentru unirea oamenilor muncii, 
a colectivelor unde își desfă
șoară activitatea în vederea tra
ducerii în viață, împreună, cu 
toți oamenii muncii, a politicii 
partidului. Așa concepem noi și 
așa trebuie să înfăptuim roiul 
de conducător
Comunistul își realizează misiu
nea fiu numai vorbind, sau stînd 
la o parte, ci acționînd direct, 
în primele rînduri, fiind exem
plu de înfăptuire a politicii par
tidului și statului în toate do
meniile de activitate. Atunci, 
comuniștii, într-adevăr, își vor 
îndeplini rolul conducător in 
societatea noastră. (Aplauze

i rolul 
al partidului !

puternice).
Organizația județului Iași nu

mără aproape 64 000 de membri. 
Ea constituie o forță puternică 

în județ, este o organizație pu
ternică a partidului nostru in 
general. Trebuie* să spun că Co
mitetul nostru Central dă o 
înaltă apreciere activității pe 
care o desfășoară organizația de 
partid, Comitetul județean de 
partid Iași, comuniștii din județ. 
Avem deplina convingere că și 
în viitor organizația de partid 
Iași va fi o organizație de nă
dejde a partidului nostru, își 
va îndeplini cu cinste sarcina 
sa în conducerea activității oa
menilor muncii din județ. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Aș dori să mă refer la cîte

va probleme internaționale. 
Desigur nu voi face o expu
nere largă asupra evenimente
lor care au lot în lume, pentru 
că desfășurarea vieții interna
ționale confirmă pe deplin apre
cierile Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale din 
1972. Se poate spune ca schim
bările care s-au produs și sînt 
în curs de accentuare, demon
strează dorința arzătoare a po
poarelor de a pune capăt poli
ticii imperialiste de forță și 
dictat, de a instaura relații noi 
între. toate statele lumii, de a 
merge pe calea destinderii, a 
unei politici noi care să ofere 
fiecărei națiuni posibilități e- 
gale de dezvoltare, corespunză
tor năzuințelor sale, fără nici 
un amestec din afară.

După cum știți, la baza poli
ticii externe a României stau 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului suverani
tății și independenței naționa
le, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile din
tre state, principii care s-au 
afirmat și sînt recunoscute tot 
mai mult de toate popoarele 
drept singurele în stare, să ga
ranteze pacea și libertatea fie
cărui stat și popor.

Ca țară socialistă, facem to
tul pentru a dezvolta relițiile 
cu țările socialiste. Dezvoltăm 
raporturile cu vecinii noștri, 
cu țările din C.A.E.R., din Tra
tatul de la Varșovia, întreți
nem relații de bună colabora
re cu toate statele socialiste. 
Considerăm necesar să facem 
toiul pentru a contribui la dez
voltarea colaborării și unității, 
pe baze marxist-leniniste, a tu
turor țăț-ilor socialiste, reali
zînd noul tip de relații, care 
nu a existat și nu poate exista 
decît între țări socialiste care 
își făuresc viața nouă așa cum 
doresc ele (Aplauze puternice).

Acționăm pentru dezvoltarea 
colaborării cu tinerele state in
dependente. Acordăm o mare 
importanță relațiilor cu acestea, 
considerînd că colaborarea ser
vește dezvoltării economico-so- 
ciale a tuturor acestor state, 
consolidării independenței lor 
naționale, servește cauzei lup
tei împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, împotriva 
politicii imperialiste de forță 
și dictat. De aceea, aceste re
lații se bucură de o largă apre
ciere. România întreține practic 
raporturi dintre cele mai bune 
cu toate aceste state. Vom face 
totul pentru a le dezvolta și în 
viitor. (Aplauze puternice).

In spiritul principiilor coexis
tenței pașnice. România între
ține relații de colaborare cu 
toate celelalte țări, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate. 
Considerăm necesar să avem 
relații — bazate pe principiile 
la care m-am referit — cu toa
te statele, să participăm activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul de valori 
materiale și spirituale pe plan 
mondial, la conlucrarea genera
lă pentru triumful cauzei des
tinderii, securității și păcii.

Desigur. în condițiile schim
bărilor care au loc în viața in
ternațională, un loc important 
ocupă în politica României în
făptuirea securității în Euro
pa. S-au obținut, după cum știți, 
rezultate bune în această di
recție. S-a ajuns la începerea 
lucrărilor pregătitoare și există 
premise ca în cursul acestui an 
să se poată ține Conferința ge- 
neral-europeană, cu participa
rea tuturor statelor interesate. 
România și-a adus de la înce
put contribuția la crearea con
dițiilor pentru începerea lucră
rilor. la desfășurarea lucrărilor 
pregătitoare. Ea va acționa cu 
toată fermitatea pentru ca Con
ferința general-europeană să 
poată duce la instaurarea unor 
relații noi în Europa, care să 
asigure pacea, independența, 
posibilitatea de dezvoltare li
beră a fiecărei națiuni europe
ne, contribuind totodată la ca
uza păcii și cooperării între 
toate țările lumii. (Aplauze pu
ternice).

Ne preocupăm — și acționăm 
pentru a contribui la lichidarea 
conflictelor existente. Cunoaș
teți sprijinul pe eare România 
l-a acordat Vietnamului. Spe
răm că se va ajunge în cel mal 
scurt timp la rezultate pozitive 
în cadrul tratativelor care au. 
loc la Paris, obținîndu-se în
cetarea războiului din Vietnam, 
din întreaga Indochină, crein- 
du-se condiții ca popoarele din 
această parte a Asiei să-și poată 
soluționa problemele fără nici 
un amestec din afară. Ne pre
ocupăm, de asemenea, să se 
ajungă la o soluție politică în 
conflictul din Orientul Mijlociu, 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate.

Ne pronunțăm cu fermitate 
împotriva oricăror acțiuni de 
imixtiune în treburile altor 

țări, pentru o politică de solu
ționare a problemelor dintre 
state pe calea tratativelor, pen
tru crearea condițiilor ca po
poarele să-și poată concentra 
mijloacele spre dezvoltarea lor 
economică și socială. De aceea 
acordăm o mare atenție pro
blemei dezarmării. Sînt cunos
cute cheltuielile mari care se 
fac în .această direcție și, tre
buie să spunem deschis, și noi 
facem cheltuieli pentru înarma
re. Nici nu se poale altfel I De 
aceea, acționăm cu toată fermi
tatea pentru a se . realiza pași 
reali pe calea dezarmării gene
rale, în primul rînd a celei nu
cleare, pentru a se putea ajun
ge ca mijloacele financiare — 
toate mijloacele, inclusiv cele 
umane îndreptate astăzi spre 
înarmare — să poată fi folosite 
în scopuri pașnice, pentru ri
dicarea bunăstării popoarelor.

Acordăm un rol deosebit or
ganismelor internaționale, Or
ganizației Națiunilor Unite, con
siderînd că acestea, și în primul 
rînd O.N.U., trebuie să aibă o 
contribuție mai importantă în 
soluționarea problemelor inter
naționale. Este în interesul tu
tui or popoarelor și. în primul 
rînd, al popoarelor mici și mij
locii, ca această organizație să 
fie cît mai viabilă. De tăria și 
forța ei depinde în mare măsură 
soluționarea problemelor inter
naționale, continuarea cursului 
spre destindere, asigurarea 
independenței tuturor statelor 
lumii.

Partidul nostru acționează 
pentru lărgirea relațiilor <ă|e 
cu partidele comuniste și mun
citorești. cu partidele socialiste, 
cu mișcările,de eliberare națio
nală și alte organizații demo
cratice și antiimperialiste. Pu
tem spune că. dacă am lărgit 
continuu relațiile diplomatice 
cu celelalte state ale lumii, și 
în ce privește raporturile cu 
partidele și mișcările progresis
te. democratice, avem, practic, 
relații cu toate aceste organiza
ții. Aceasta are o mare impor
tanță internațională, pentru că 
nu putem scăpa nici un mo
ment din vedere că soluționa
rea marilor probleme interna
ționale depinde de felul cum 
organizațiile politice, democra
tice, antiimperialiste vor acționa, 
vor conlucra. își vor uni 
eforturile. Toate problemele 
internaționale, oricît de gra
ve și de importante ar fi, 
pot fi soluționate cu parti
ciparea activă a popoare
lor, a maselor largi populare. 
Mai .mult ca orieînd creste con
știința și rolul popoarelor în 
viața internațională și trebuie 
să facem totul pentru unirea 
forțelor antiimperialiste din în
treaga lume, pentru unirea tu
turor poooarelor în lupta pen
tru o oolitică nouă, de ’colabo
rare. de pace, de egalitate și 
înțelegere. (Aplauze puternice).

Tn ce o priveșie. România va 
acționa și in viitor in spiritul 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
si ale Conferinței Naționale, 
își va aduce contribuția, pe 
măsura posibilităților sale. la 
făurirea unei lumi mai bune, 
mai drepte, la victoria socialis
mului și păcii. Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși.
Conferința dumneavoastră a 

dezbătut probleme importante. 
In proiectul, dehotăriresîntsta
bilite un șir de măsuri ce 
trasează căile pentru creșterea 
contribuției comuniștilor, a oa
menilor muncii din județul Tași 
la realizarea programului ela
borat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională.

îmi exprim deplina convin
gere că organizația de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Iași, vor face totul 
pentru realizarea mărețelor 
obiective pe care le au în față, 
adueîndu-și. contribuția tot moi 
activă la bunăstarea și fericirea 
națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

Aș dori, în încheiere, să mul
țumesc pentru urările ce mi 
s-au adresat, să mulțumesc 
populației care ne-a întîmpinat 
peste tot cu manifestări de sim
patie. In toate acestea am văzut 
și vedem o expresie a încrederii 
oamenilor muncii din Iași — 
ca de altfel a întregului popor
— în politica marxist-leninistă 
a partidului, o expresie a voin
ței oâinenilor muncii din Iași, 
ca a întregului nostru popor, de 
a face totul pentru înfăptuirea 
acestei politici ce corespunde 
năzuințelor întregii noastre na
țiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In ce mă privește, vă pot asi
gura, tovarăși, așa cum am spus 
și la Conferința Națională, asi- 
gurînd partidul, întregul popor, 
că voi face totul pentru a-mi 
îndeplini însărcinările de răs
pundere încredințate de partid 
și popor, că voi servi cu. toate 
puterile mele partidul, poporul, 
cauza socialismului și comunis
mului. (Urale. Se scandează ; 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Vă urez dumneavoastră, tutu
ror“ comuniștilor, tuturor cetă
țenilor din Iași, succese tot mai 
mari în activitatea de viitor, 
multă sănătate și fericire. 
(Urale puternice; ovații în
delungate ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu
— la mulți ani 1“, „Ceaușescu
— eroism, România — comu
nism !“. întreaga asistență face 
o vibrantă manifestație de dra
goste și atașament față de 
partid, față de Comitetul Cen
tral, față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Corectarea
Nu demult am făcut o temei

nică analiză a rezultatelor la în
vățătură. prin prisma activității 
organizațiilor U.T.C. pe clase a 
comitetului U.T.C. al liceului, 
care, de această dată, sînt preg
nant marcate de ecourile recen
telor adunări de dare de seamă 
și alegeri. Cel puțin în cazul li
ceului nostru, au adus o serie 
de schimbări ; multe nume noi 
de uteciști au apărut in actuale
le organe U.T.C. alese.

Problemele care frămlntă un 
colectiv și posibilitățile de re
zolvare nu sînt totdeauna ace
leași și la colectivul vecin.

La o clasă, rezultatele la învă
țătură pun accentul preocupări
lor, la alta, frecvența sau starea 
disciplinară, activitatea în ate
lierele de practică productivă 
sau volumul realizărilor 
rîm obștesc ș.a.tti.d.

Să lucrezi cu oamenii 
adevărată artă. Trebuie 
pentru cultivarea și dezvoltarea 
caracterelor. Cum noi ne găsim 
la primii pași in viață, devine 
clar că ni se 'cere o deosebită 
atenție in urmărirea aplicării 
măsurilor ce ne propunem și a 
rezultatelor ce se obțin zi de zi, 
nelăsîndu-ne furați de visul că 
,.am pornit-o bine“ și, deci, pu
tem „dormi“ liniștiți, întrucit 
treaba merge de la sine. Fără 
epntinuitate de efort și inițiati
vă, realitățile din viața elevilor, 
a școlii pot la un moment dat 
să ceară eforturi de corijare 
care s-ar fi putut evita, dacă se 
urmărea la vremea sa evoluția 
și dacă se modifica Ia timp tra
iectoria activității întreprinse. O 
știu din propria mea experiență.

în urmă cu doi ani, abia in
trată in anul I la liceu și nu
mai după o lună de cursuri, am 
fost aleasă secretara
U.T.C. pe școală, in locul unui 
coleg care se găsea atunci 
ultimul an de studii.

Ambiția pusese stăpînire 
mine și nici prin minte nu-mi 
trecea să pierd prin abandon. 
Pentru că nu mi se răspundea 
la timp, uneori deloc, cu anu-

pe tă-

este o 
timp

comitetului

în

pe

Noi obiective
social-culturale

la Oradea

mite lucrări sau referate cu ter
men, am părăsit parțial „metoda 
autorității“, așa cum o înțelese
sem eu, și am adoptat o altă tac
tică : „VOI FACE SINGURA 
TOT CE SE CERE ȘI LA 
TIMP“. Am izbutit ceva, dar nu
mai pentru foarte puțină vreme, 
deoarece am fost biruită de o 
serie de factori :

— timpul, din care cea mai 
mare parte trebuia să-l acord 
învățăturii, nu-mi mai ajungea 
nici la întocmirea unor refera
te, grafice sau tabele ;

— prezentam uneori materiale 
care nu reflectau realitatea din 
cadrul unor colective cu care, 
bineînțeles, nu lucram zi de zi 
și nu puteam cunoaște proble
mele lor la nivelul ce era mult 
mai accesibil, biroului U.T.C. al 
clasei respective, ai cărui mem
bri1 nu mă ajutau și nici nu se 
mai străduiau s-o facă din mo
mentul în care observaseră că 
eu luam totul pe umerii mei.

— și, de ce să nu recuhosc, 
dintr-un orgoliu rău înțeles, a- 
cela de a se vorbi numai bine 
despre liceul nostru, ajunsesem 
în stare să mă ofer eu să plec 
cu un detașament la orele de 
muncă patriotică. în locul unui 
coleg absent, chiar dacă era de 
la o altă clasă decît aceea în 
care învățam eu, numai să nu 
apărem cu lipsuri.

Simțeam
nu-mi mai ajung și că am ne
voie de un sprijin serios. M-am 
adresat tovarășului profesor 
Romeo Popescu, secretarul orga
nizației de bază P.C.R. din liceu.

„Aceasta este toată treaba, 
m-a întrebat dinsul. Nimic mai 
simplu ! Te-ai îndepărtat de oa
meni, de colegii tai 1“.

O nouă corectare de traiecto
rie a stilului meu de muncă și 
roadele au început să fie din ce 
în ce mai bogate. Nu m-am fe
rit să recunosc că pornisem gre
șit. împreună cu cele 24 birouri 
U.T.C. pe clasă, comitetul U.T.C. 
al liceului a propus să se încea
pă cu metoda apelului la o ac
țiune liber consimțită, cu reco
mandarea insă de a se urmări 
atent efectele și de a se căuta 
noi forme de acțiune, în cazul 
cind se va simți o asemenea ne
voie.

Cum era de așteptat, măsura 
luată de noi nu s-a dovedit pes
te tot eficace, nici chiar la ni
velul aceleiași clase, constatind 
astfel necesitatea lărgirii gamei 
de procedee, pe care le-am ana
lizat in prealabil cu secretarii 
birourilor U.T.C. pe clase.

că forțele proprii

cite n-au fost și cit de felu
rite : convorbiri cu utecistul in 
cauză, critici în colectiv, la ore
le de dirigenție, invitarea unor 
părinți cu care să purtăm dis
cuții, solicitarea organizării u- 
nor ore de pregătire suplimen
tare, sprijin direct acordat de 
membrii comitetului unor co
legi, învățind împreună ; și încă 
una, care s-a dovedit foarte ac
tivă : înființarea unei brigăzi de 
agitație, ale cărei rezultate pozi
tive sper să fie concludente prin 
premierea la faza zonală a con
cursului din luna mai 1973...

Căutînd de fiecare dată moda
lități de acțiune potrivite fiecă
rui colectiv, renunțind la șablo- 
nism și, așa cum am zis, corec- 
tînd la timp traiectoriile stilului 
de muncă al comitetului U.T.C. 
pe liceu și la clase, am izbutit 
intr-o serie întreagă de proble
me. S-a îmbunătățit simțitor si
tuația la învățătură, iar aspec
tele de indisciplină, comportare 
necivilizată sau frecvența fără 
regularitate, sînt pe cale de dis
pariție.

Am căutat să întărim presti
giul și autoritatea secretarilor 
U.T.C. prin exemplul personal 
al acestora ; așa au devenit fac
tori de puternică mobilizare in 
multiple acțiuni, dintre care, re
zultatele obținute de liceul nos
tru la pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei, peste care, 
dacă aș trece cu o falsă modes
tie, aș priva elevii liceului nos
tru de o mare satisfacție și le
gitimă mîndrie a sa : După pri
mul an de pregătire, Liceului 
„Nicolae Titulescu“ i s-a decer
nat Drapelul de unitate fruntașă 
pe municipiul Craiovâ și județul 
Dolj, iar la 1 octombrie 1972, 
cind a avut loc analiza rezulta
telor anului al doilea și s-a des
chis cel de-al treilea an de pre
gătire aceșt drapel a revenit tot 
liceului ndstru. Garda care l-a 
purtat in pas de defilare, în 
fruntea coloanei județene, a fost 
ecoul suteior de uteciști din li
ceul nostru, care se declară ferm 
hotăriți să nu-1 piardă niciodată.

Aceste numai cîteva rezultate 
arătate sînt meritele activităților 
masei de uteciști din liceu și de 
ele se bucură, în egală măsură, 
birourile U.T.C. pe clase, care 
au știut să adopte forme , și sti
luri de lucru potrivite specificu
lui și nevoilor fiecărui colectiv.

ILF.ANA GEORGESCU 
secretar al comitetului U.T.C., 

Liceul „Nicolae Titulescu“ 
Craiova

din 
àcipiul Oradea a fost dată 

... folosință, zilele acestea, o 
școală cu 8 săli de clasă. Noul 
edificiu dispune de atelier-școală 
pentru activitățile tehnico-pro- 
ductive ale elevilor, de labo
ratoare spațioase și bine înzes
trate, de cabinete de științe so
ciale etc. In imediata apropiere 
a școlii sînt în curs de execuție 
lucrările de construcție a unei 
giădinițe cu 240 de locuri și a 
unei case de copii cu 216 locuri. 
Noile obiective social-culturale 
fac parte din viitorul cvartal de 
locuințe ce urmează a fi construit 
la Oradea fi care va însuma, la 
sfîrșitul acestui an, 420 de apar
tamente.

In cursul anului 1973 în mu
nicipiul Oradea urmează a mai 
fi terminate și date în exploatare 
o nouă școală cu 16 săli de clasă, 
un internat cu 216 locuri, 8 ate- 
liere-școală, 4 grădinițe însumînd 
480 
100

în cartierul „Dorobanți' 
municipiul 
în i

ale elevilor, de labo- 
spațioase și bine înzes-

de locuri și 4 
locuri fiecare.

creșe cu cite

(Agerpres)

r

î
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In tîrgul de săptămînă din- 
tr-un sat din văile Motrului am 
avut surpriza să descopăr, pe 
taraba unui producător, actele și 
documentele privitoare la înfiin
țarea Astrei, (Asociațiunea tran
silvană pentru literatura fi cui- 
tura poporului român) „date la 
tipar, de însăși asociațiunea, la 
Sibiu in tipografia diecesana ■— 
1862“. Prețioasele documente 
urmau a se transforma în am
balaje pentru cumpărătorii de 
ardei pisat.

Acum răsfoiesc acasă filele 
îngălbenite, prost conservate de 
vreme încercînd cu greu să ci
tesc în acea ortografie etimolo- 
gistă ciudată, preconizată de 
școala latinistă, procesele verba
le ale ședințelor de constituire 
a asociației, discursurile înflăcă
rate ale membrilor fondatori, ale 
marilor patrioți și animatori cul
turali ca un Timotei Cipariu 
(Țipariu), un Gheorghe Bariț, 
Andrei Bârseanu, Ion Micu Mol- 
doveanu,. mitropolitul Andrei ba
ron de Șaguna, primul prezident 
al asociațiunii, fi alții. Iată un 
fragment din textul de întîmpina- 
re „cu rogămintea mai multor 
bărbați de seamă către Înalta 
cancelarie aulică — transilvană“ 
semnat la Sibiu — la 10 mai 
1860, de către 176 de fruntași ai 
populației ardelene: „Semnului 
timpului nostru e progresul I Prin 
dezvoltarea puterilor spirituale și 
materiale, prin înflorirea agricul- 
turei și a industriei, și nu sufere 
nici o îndoială că fundamentul 
înfloririi fiecărui stat este culti
varea morală și luminarea po
porului. Cunoștiința aceasta s-a 
trezit și la Românii din patria 
aceasta : pentru aceea ei nu do- 
rescu nemica mai tare decît po
sibilitatea de a dovedi aceasta 
în fapte, să fie părtași luminărei 
fi culturei moderne, spre pro
movarea industriei fi a agricul
turii..." etc. Se vedea dintru în
ceput, foarte cla<, scopul acestei 
mișcări politice și culturale, in
tențiile sale vădite de a conti
nua în mod practic principiile 
iluministe ale Școlii ardelene, ce

au fost preconizate cu aproape 
un veac in urmă de Samuil 
Micu, Gheorghe Șincai, Petru 
Maior, Ion Budai Deleanu. Re
prezentanții acestui curent încer
caseră singuri, dar fără rezul
tate imediate, prin studii de va
lorificare a documentelor isto
rice, prin redactarea acelui pro
gram reformator, intitulat „Su- 
plex libellus Valachorum" să

pătrar al veacului al XIX-lea 
descoperim idealurile luptătorilor 
de la 1848. Pe mulți dintre cei 
de atunci, veniți pe Cîmpia Li
bertății de la Blaj, T. Cipariu, 
Andrei Mureșianu, Gli. Bariț, 
Simion Bămuțiu îi vom găsi 
peste 13 ani, așa cum arată do
cumentele, printre organizatorii 
ASPREI ; în conștiința fiecărui 
membru al ASTREI vor fi ră-

conferințe pentru intelectuali și 
337 serate artistico-literare și 
teatrale. Răsfoind documentele 
îmi dau seama că, totuși, cel 
mai puternic mijloc de propa
gandă al ASTREI, a fost cartea. 
Gheorghe Șincai îfi purtase 40 
de ani în traistă manuscrisele 
„Cronicii românilor", fiindcă nu 
avea banii necesari pentru tipar
niță. Cu tiparniță proprie „Bi-

IST
o veche experiență

ciștige pentru populația 
nească asuprită, drepturi

cultura de
romă- 
depli

ne alături de naționalitățile din 
imperiul oligarhic austro-ungar. 
ASTRA a înțeles să înceapă a- 
ceastă mișcare, social-culturală 
de la nivelul maselor din fie-, 
care sat, din fiecare casă, a reu
șit prin resorturile sale multiple 
să organizeze în satele ardelene 
cea mai largă mișcare democra
tică, de trezire și înălțare a con
științei naționale. Prin propa
gandă culturală, prin educație și 
instruire ■ „Ne-am hotărîtu, spu
neau fondatorii — a ne conso
lida într-o asociațiune bine orga
nizată care-și face sieși de pro
blemă promovarea literaturei fi 
culturei poporului nostru româ- 
nu, precum și înaintarea indus
triei și a agriculturii în sinul na
ției noastre". Prin ASTRA cu
noaștem una din cele mai vechi 
forme ale culturii de masă, în 
sensul- democratic pe care-l în
țelegem noi astăzi. In acțiunile 
sale propagandistice din ultimul

sunat cuvintele lui Simion-. Băr
nuțiu : „Cereți voi pămîntul no
bililor, căci muncindu-l singuri 
vreo zece sute de ani, l-ați plă
tit îndeajuns, ca să fie al vos
tru"...

Care 
creț al 
culturii 
ajutarea 
săraci cu burse fi premii, edi
tarea unor lucrări istorice, eco
nomice și literare. Pentru a-și a- 
junge scopul ASTRA nu a ră
mas „o mișcare culturală, de se
diu, centrală“. Organizată în 
„despărțăminte", de plasă fi 
cercuri culturale comunale, 
ASTRA a întins fi răspîndit șta
fete in toate satele Transilvaniei, 
ajungind să aibă filiale fi în ce
lelalte ținuturi românești, in Mol
dova Muntenia și Dohrogea. In 
1928 erau 151 „despărțăminte“ 
de plasă fi 651 cercuri culturale. 
Intr-un singur an, cel de refe
rință. ASTRA avea la activ 1290 
de prelegeri „poporale", 697

a fost, deci, țelul con- 
ASTREI ? Răspîndirea 
in straturile poporului, 

elevilor și meseriașilor

La Suceava s-au predat la cheie primele

apartamente ale anului 1973

Constructorii de pe 
șantierul noului car
tier de locuințe 
„George Enescu“ din 
Suceava au predat la 
cheie primele aparta
mente ale anului 
1973. în acest an aici 
vor fi date în folosin
ță peste 620 aparta
mente, 
16

o școală cu 
săli de clasă, o 

creșă — grădiniță cu

masa
blioteca poporala' a ASTR-ei a 
tipărit fi răspindit prin satele 
de munte fi cîmpie peste 2 mi
lioane de broșuri. Cărțile difu
zate erau citite și recenzate în 
cercurile culturale din sate de 
către învățătorii școlilor. Paralel 
cu acțiunea de răspîndire a căr
ții, ASTRA își propunea contri
buții valoroase la edificarea is
toriei patriei. Iată un fragment 
dintr-unul din procesele verbale 
ale ședinței ASTREI. „Adminis- 
trațiunea să ia măsuri energioase 
pentru a complini lacunele din 
istoria patriei și a națiunii noas
tre. Spre acest scopu să se pună 
în raportu cu toate bibliotecile 
din patria și din afara, cum și cu 
toți istoriografii și istoriofilii. A- 
flîndu-se de trebutnția să se facă 
și călătorii sciențifice. Să se cea
ră manuscrisele lui Samoil Micu 
și Georgie Șincai... Foaia perio
dică, ce va ieși pe spesele A- 
sociațiunei să se ocupe emina- 
mentian cu publicarea de docu-

mente în originalii fi in traduc- 
țiune“.

Ca instrument de opinie 
AȘI RA avea cunoscuta revistă 
„Transilvania“ condusă o vreme 
de Gheorghe Bariț, care invita 
asiduu să-i fie colaboratori, frun
tașii politici din Principate : Ko- 
gălniceanu, ion Chica, Alecsan- 
dri, Gr. Alexandrescu. Schimbul 
ideilor politice era fertil și un 
exemplu ilustru de colaborare îl 
dăduse Bălcescu, trecînd munții 
la 1848 să ia parte la revoluția 
din Transilvania. In afară de 
conferințe, în munca cu cartea, 
ASTRA mai desfășura în rîndul 
maselor o bogată acțiune de pro
paganda ideilor tennico-științifi- 
ce pentru propășirea agriculturii 
și industriei, pentru călăuzirea 
tineretului spre meserii și mun
cile pozitive. Plugarilor celor mai 
conștiincioși în lucrarea pămîn- 
tului li se acordau premii in 
cărți și unelte agricole, tinerii 
meseriași de prin sate erau tri
miși să devină meșteri în atelie
rele manufacturiere din tîrguri 
și orașe ASTRA a sprijinit nu 
numai păturile de intelectuali, 
ci și dezvoltarea meseriilor, și 
prin aceasta întărirea elementu
lui muncitoresc din orașe.

Acum, de pe urma ASTREI 
avem la Sibiu în funcțiune o bi
bliotecă publică reîntinerită care 
desfășoară și în prezent o bogată 
activitate. Despre documentele 
ASTREI ........................................
minai trebuie 
menea cărți 
să fie folosite 
lor, cel drept 
în muzeul sătesc, alături de ce
lelalte podoabe — tezaur ale 
satului. Cărți de acest fel, relic
ve ale vremii dovedesc setea de 
cunoaștere și dragostea pentru 
luminata știință de carte a po
porului nostru. Alături de zecile 
de mii de cărți noi din biblio
teca satului.

',ăsite in tîrgul săptă- 
să spun că ase- 

rare nu ar trebui 
ca ambalaje, locul 
și de cinste, este

ION MARCOVICI

DATINI Șl OBICEIURI
120 locuri, spații co
merciale cu o supra
față de 800 metri 
pătrați.

Tot în orașul Su
ceava se află în 
strucție un mare 
gazin universal
patru nivele care va 
cuprinde, în final, 
raioane specializate în 
desfacerea unei largi 
game de produse in

con-
ma-

cu

dustriale și agroali- 
mentare, un complex 
al cooperației mește
șugărești, un cămin și 
o cantină pentru stu
denții institutului pe
dagogic.

Se prevede, de a- 
semenea, în.curînd să 
înceapă ’ucrarile la 
Centrul teritorial de 
calcul și la Grupul 
școlar sanitar.

SI COTROCENI DIN CAPITALĂ

Scenariul : Paul Everac. Regia : Letiția Popa Cu : Victor 
Sanda Toma.

Rebengiuc, Margareta Pogonat,

»

PE SCENĂ
Folclorul datinilor șl obiceiu

rile, folclorul sărbătoreștilor oca
zii mult mai bine zis, rămîne 
partea creației populare cea mai 
inseparabilă de mediul și țelul 
pentru care s-a creat. Suită-n 
scenă, orația de nuntă sau de 
Anul Nou, rupte din logosul în 
care s-au născut, îji ascund oa
recum frumusețile. De trecere 
sub umbra rece a palorii n-au 
fost scutite nici datinile și obi
ceiurile aduse pe scenă de cea 
de-a V-a ediție a „Festivalului 
Stanicului“. Capabile să alcătuias- 

,că dintr-o dată o atmosferă co
pleșitoare, prin intensitate și di
mensiuni, afară între munții care 
înconjoară Slănicul, formațiile pre
zente și-au stins subit lumina 
sau au devenit de-a dreptul stri
dente pe scena Cazinoului. Esen
ța a rămas, fără îndoială, datori
tă atenției specializate a organi
zatorilor (Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă Ba
cău și Centrul județean de îndru
mare a creației populare și a miș
cării artistice de masă), nealtera
tă ; scopul de a însuma documen- 
taristic un repertoriu bogat și va
riat de datini și obiceiuri fiind 
singurul poate atins în întregime.

Convingătoare în acest sens a 
fost îndeosebi evoluția unor for
mații cum ar fi „Incontrarea“ de 
la Dărmănești, „Cerbul de ca
pre“ de la Vultureni. Urșii de la 
Brusturoasa, Capra de la Ber- 
zunți, formația de colindători de 
la Staniseștf, Cerbul de la Cos- 
tești, județul Iași, și ansamblul 
folcloric de măști de la Nerjeu, 
jud. Vrancea.

In cazul acestora selectarea 
terpreților făcută în virtutea 
gilor nescrise ale spiritualității

in
te
sa-

care in astfel de cazuri îșițului 
alege la urma urmei exponenții șl 
nu interpreții a fost nu numai 
ușor de intuit, ci evidentă.

O excelentă distribuție pe un 
asemenea temei au prezentat Jic
nii de la Argeș, rolurile titulare 
(Jianu și Corbea mai ales) fiind 
încredințate unor oameni identi
ficabili cu aceia care „au dus din

ÎNSEMNĂRI DE LA 
A V-A EDIȚIE A 

FESTIVALULUI 
SLANICULUI

gură-n gură, din munte-n munte, 
din văi în văi, din torente în to
rente și din hău în hăuri versuri 
cu care trebuie să ne punctăm 
cuvîntul“.

Inadvertențe au fost însă încer
cările de integrare a folclorului 
legat de obicei și datini în reper
toriul formațiilor de cîntece și 
dansuri populare. O demonstrație 
penibilă în acest sens care putea 
lipsi cu totul din cadrul manifes
tării a făcut-o ansamblul folclo
ric al cooperației meșteșugărești 
din municipiul Bacău. Păcat de 
valoarea reală a interpreților și 
de efortul lor cheltuit pe materia
lizarea unor idei regizorale de 
duzină. Formația de dansuri a 
ansamblului a fost forțată cel pu
țin să poarte-n spate o adevărată 
ontologie coregrafică alcătuită pe 
principiul spectaculosului cu ori
ce preț. Marșul de aproape o oră 
al formației de dansuri (excelen
tă, subliniem încă o dată ca pu

tere de interpretare), început în 
ritm de trilirești continuat în ritm 
de brîu, horă, corăghiască, tropo- 
țică maramureșenească, încheiat 
în pas de călușari șt imoiestrițat 
pentru a fi în ton cu festivalul 
cu ritmuri și jocuri funerare cu 
măști (aduse evident în folclor în 
traista regizorului din filmul 
„Vîrstele omului") cu joc de că
luți și alte jocuri cu măști n-a 
putut decît să ne aducă aminte 
de pătrunderea vandalilor în 
Roma. Și ce impresie, strălucită, 
altminteri ne-ar fi putut produce.

In fine, în totalitate am putea 
să spunem că Festivalul nu a fost 
reprezentativ tocmai pentru jude
țul gazdă. Varietatea și bogăția 
folclorului legat de obiceiuri a 
rămas nedemonstrată Au lipsit 
zone importante bine definite 
prin concepție artistică și prin 
plastica măștilor. Au lipsit mai 
apoi zonele de margine ale ju
dețului ; Berheciul de la tangen
ța cu Vasluiul, Cașinul si Tazlăul 
de 1a tangența cu Vrancea și 
Neamțul. Se miza pe participa
rea a 70 de comune. De ce oare 
o adeziune atît de slabă la pro
pria lor acțiune ?

Poate că scoaterea festivalului 
de pe scenă și organizarea lui în 
aer liber, mai precis în contex
tul cate a creat folclorul respec
tiv, scoatere cu care se declara 
de acord și ton. Constantin Do
ilea. directorul Centrului de în
drumare a creației artistice, ar fi 
un stimulent pentru edițiile ur
mătoare. Aceasta ar fi concluzia 
ce se degajă mai vizibil în urma 
celor cinci ediții ale Festivalului 
Slănltului.

ION CHIRIA C
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ÎNTREBARE:
— Plecați în America, cu o tînără speranță a tenisului ro

mânesc ,4 Traian Marcu. Ce credeți, sincer, despre el? Ce șan- 
se-i acordați ? Cum se prefigurează viitorul acestui tînăr jucă
tor ? Ce sfaturi ii dați, ca din ele să învețe atiția alții ? Vă 
punem aceste întrebări gindindu-ne că poate este un moment 
bun acesta, cînd intră in bătăliile circuitului american indoor, 
să-I prezentați iubitorilor tenisului.

UN TERMEN?
31 DECEMBRIE 1973
Mă simt, deci, obligat să vă răspund. Ce aștept de la Traian 

Marcu în apropiatul turneu indoor, care numără nu mai pu
țin de 14 etape. întli de toate, trebuie să fac o precizare. Tra
ian Marcu a cîștigat „lozul cel mare“ după bătălii de baraj 
foarte intense. A avut, la un moment dat, „contrele" lui Hără- 
dău, dar pînă la urmă a învins... tinerețea.

Traian Mareu este produsul unei familii de tenismeni. Vio- 
rel, fratele său mai mare, a promis un timp, a fost și la Char- 
lotte, a avut un oarecare stil, dar, în cele din urmă, a cedat, 
pentru faptul că NU A VRUT DESTUL.

Mă întrebați, deci, ce aștept de la Traian Marcu. Aș putea 
să vă răspund concret, dar nu îndrăznesc. îmi aduc aminte, 
cu ani în urmă, tot în indoor-ul american, Ilie Năstase a în
ceput cu Rosewall, și a pierdut cu 0—6, 0—3.

în fond, pe mine cifrele nu mă impresionează. Mă întrebați 
dacă Traian Marcu ar putea să piardă cu 0—6, 0—6 la Orantes. 
în ceea ce mă privește, nu cred. Un jucător care pleacă peste 
Ocean, trebuie să fie capabil, cel puțin teoretic, să facă un 
game, două sau chiar mai multe.

înainte de plecare, i-am spus lui Traian i „Ascultă, băiete, 
dacă ai ști ce te așteaptă cu mine, acolo, în America, n-ai mai 
pleca cu mine. Vreau să-ți spun încă de aici, din București. 
Dacă ajungem seara, chiar după miezul nopții, poți fi sigur că 
la 5 dimineața o să fim pe teren. De ce ? Pentru că terenul e

unul, sau cel mult două, iar noi n-aveni timp de pierdut, și 
trebuie să tragem, pentru că în treaba asta, cu tenisul, cine nu 
trage, moare“.

Ce-am să fac cu Traian Marcu ? Am să-l învăț, în primul 
rind să spună good bye, apoi am să-1 învăț să ceară o furcu
liță pre limba engleză, că e nevoie. Iar după aceea, am să mă 
așez la pîndă. Vreau să cred că Traian Marcu știe să ducă o 
viață normală. Se vorbește deseori că Pele bea lapte. Nu cred. 
Asta o spun ziariștii. Nu e nevoie să bei lapte. Principalul e 
să duci o viață normală. O viață de om normal.

Ce înseamnă o viață de om normal, de om obișnuit? în
seamnă să te culci pe la 11, să bei $1 să nu bei. să nu faci ex
cese La noi, în tenis, ești deseori tentat să-ți iei lumea în 
cap. în fiecare seară, totul e frumos, totul strălucește, viața 
pare un șir nesfîrșit de distracții, dar asta e doar o Iluzie. 
Principalul e să spui halt tuturor tentațiilor. Asta înseamnă 
viață normală. Asta și nimic mai mult.

Am citit o dată că un mare fotbalist, Di Stefano, s-a refe
rit la viața normală. L-am auzit spunînd că fumează 7—8 ți
gări pe zi. Că bea, din cînd în cînd, un vin roșu. Că nu face 
exhibiții cu laptele și cu mierea. Și am crezut în el. îri sport, 
în general, și în tenis, în special, doar excesele te omoară. 
Asta i-am spus-o lui Traian Marcu. asta am să i-o spun în a- 
vion, cînd o să fie tentat să mănînce o felie de pîine în plus.

Mă întrebați ce îi voi pretinde lui Traian Marcu la finele a- 
cestui turneu indoor. Și am să răspund că nu acesta este ter
menul pe care mi l-am propus. Termenul pe care l-am și sta
bilit de pe acum este 31 decembrie 1973. Dacă pînă la această 
dată Traian Marcu nu va reuși să-l bată pe Ion Țiriac, în
seamnă că e un jucător care nu merită prea multă atenție. As- 
ta-i tot.

Și acum, despre calități și defecte. Deocamdată, știu că are 
un forhand bun, dar că, în schimb, are un servici mult prea 
discret Mi-a făcut de la început impresia că stă prea mult eu 
fața la fileu. Chestiunea ar putea să pară simplă, dar în tenis 
nimic nu-i simplu, pentru că reușești să scapi de o deprindere 
după ce îți impui treaba asta de mii de ori.

M-a întreba.t cineva dacă îmi place temperamentul Iul Traian 
Marcu. Vă răspund cinstit, nu-1 cunosc. Cu Năstase am călă
torit opt ani în șir, am împărțit camera de hotel, am băut din 
același pahar, dar n-aș putea spune că i-am fixat tempera
mentul, pentru că nici nu e de fixat.

îmi. propuneți, spre comparație, să vă povestesc cum m-am 
comportat eu într-o situație similară cu aceea a lui Traian 
Marcu. adică în preajma unui mare turneu, ca turneul indoor 
din America.

Din multele exemple, am să aleg „primul meu Wimbledon“.

Țin minte, eram după meciul de „Cupa Davis" cu R.F. a Ger
maniei, la Hannovra. Pierdusem categoric în fața vest-germa- 
nilor Bungert și Buding. Primul meu Wimbledon mi-a demon
strat o teribilă lipsă de fantezie, punîndu-mă față în față încă 
din primul tur cu Bungert. Am jucat, poate, mai bine decît la 
Hannovra. Am avut și două setball-uri, dar asta a fost totul. 
Cit timp am putut veni la fileu, a mers cum a mers în se
turile următoare, însă, cînd iarba lucioasă a Wimbledonului a 
transformat mingile în mici comete, a trebuit să cedez : mă 

unei tehhici noi. Cei mai mulți dintre invitații 
Wimbledonului cunoșteau această tehnică. Neale Fraser în
vinsul meu de la Cairo, avea să ajungă în semifinală, învin- 
gîndu-1 pe Ossuna, iar titlul suprem avea să-i revină lui Rod 
Laver, care a început să joace tenis tot în zona gazonului cîn- 
tat de Tom Jones.

M-am întors acasă oarecum descumpănit. (Sper ca Traian 
Marcu să fie mai curajos, indiferent de rezultate).

Spre sfîrșitul lui ianuarie, am lăsat hocheiul și am reintrat 
in sala de tenis. Timp de aproape o lună mi-am astupat ure
chile, ca să nu mai aud cifrele comunicate de arbitru. O lună 
întreaga nu m-a interesat scorul. Sub impresia Hannovrei si 
a Wimbledonului. am transformat în simple jocuri de antre
nament pînă și meciurile mai importante. îmi aduc aminte că 
intr-un ioc cu Serester nu m-a interesat decît voleul din fată 
Am cîștigat foarte greu, dar mi-am dat seama că este exact 
ceea ce trebuie să fac. într-un alt meci, cu Bosch, am lucrat 
mereu a doua minge de servici si forhand-ul. Jocul l-am pier
dut, mulți mi-au prevestit sfîrșitul, blestemînd crosa, dar eu 
știam ca toate aceste „luări de poziție“ se datorează nerăbdă
rii. O nerăbdare pe care o stîrnisem eu, lăsîndu-i să-și închi
puie ca tenisul o o treabă mai ușoară decît lasă impresia.

...Tn martie am plecat la Cairo. Eram puțin cam amețit de 
pe urma nesfirșitelor corecturi tehnice pe care mi le-am im- 
pus, dar am _re"șit să-1 bat pe englezul Mills. Apoi a venit 
b.ornba. Am cîștigat la Bungert !!! Mi-a venit să strig de bucu
rie Mi-am dat seamă că Bungert. cel care se distrase cu mine 
la Hannovra și chiar la Wimbledon, rămăsese același. Eu în 

'cnU !?ai esratP at,Șlași, pentru că am avut răbdarea să 
joc. cu Serester și să... pierd la Bosch, în numele unor corec
turi tehnice absolut indispensabile.

Am scris aceste rînduri pentru Traian Marcu șl pentru toți 
cititorii cursului meu. Sper ca Traian Marcu să învețe imediat 
din „Lecția Tiriac". Sper ca toți ceilalți să-și facă din asta un 
program de lucru. Tenisul, chiar dacă operează cu comete 
albe, ramîne o treabă de migală, în care unghiul de înclinație 
al rachetei depinde de minute, grade și secunde.

Succces, Traiane I
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Cu cițiva ani în urmă, un 
student de la „metalurgie“, An
tonică Dijmărescu, liderul orga
nizației de tineret din această 
facultate, îmi spunea că pentru 
un tinăr este foarte important 
să-și perfecționeze gindirea po
litică. Personal făcea eforturi 
mari în acest sens și îmi amin
tesc că odată, intr-o discuție, 
s-a referit la importanța pe 
care o are, în politică, gindirea 
științifică. în organizația de ti
neret, îmi spunea, am învățat că 
bunul simț, experiența de via
ță, nu-i sînt suficiente unui om 
politic. Numai pe baza lor se 
poate ajunge ușor la reprezen
tări eronate, la soluții inadec
vate. Adevărata gîndire politică 
nu poate fi decît științifică, ea 
nu se poate întemeia decît pe 
realitatea obiectivă.

...Au trecut anii și nu ne-am 
mai întîlnit. De curînd însă, a- 
vind treburi la Reșița, aveam să 
aflu, de la secretarul comitetu
lui U.T.C. al Combinatului side
rurgic, că ceea ce îmi spunea 
Antonică Dijmărescu, la sfîrșitul 
studenției sale, nu erau simple 
vorbe. Tînărul inginer s-a afir
mat prin citeva realizări deose
bite, iar din vara anului trecut 
i s-a încredințat conducerea unei 
secții importante, unde treburile 
nu mergeau prea bine. în scurt 
timp a cîștigat de partea sa în
tregul colectiv, punîndu-i, tot
odată, pe oameni, în situația 
reală de a avea mai multă în
credere în forțele lor. în capa
citatea lor. Și sporurile pe pro
ducție n-au întîrziat să apară. 
L-am rugat pe secretarul comi
tetului U.T.C. să caracterizeze a- 
cest succes. Mi-a spus : „Fără 
îndoială, Dijmărescu este un in
giner excelent. Dar ceea ce a

realizat în fruntea oțelăriei da
torează in primul rind maturi
tății sale politice, gîndirii sale 
politice“...

Am dat un exemplu. I se pot 
adăuga însă atîtea și atîtea al
tele, spre a dovedi 
specialistului are, 
pronunțat caracter

că munca 
la noi, un 
politic, că

tru că politica este cu totul alt
ceva — politica se referă la un 
domeniu al tendințelor, al 
nomenelor în cu-'ere, în 
venire, politica este creație, 
repetiție.

Este adevărat că politica 
seamnă creație. Ce atrage însă 
atenția în respectivele studii

GINDIREA
Æ

POLITICĂ
r - VA- DIALOG CU TINERII

necesită gîndire politică. Aceasta 
este o realitate specifică socie
tății noastre.

Recente studii de politologie 
apărute în occident, reluind idei 
mai vechi, lansate.de Karl Man- 
nheim în „Ideologie și utopie“, 
concluzionează că. de fapt, sfe
ra activității politice este foarte 
restrinsă. Muncitorul sau ingi
nerul execută operații perfect 
învățate ; funcționarul își re
zolvă lucrurile în litera para
grafelor din hotărîri, decizii, or
dine deja emise ; juristul jude
că aplicind cu exactitate legea 
etc., etc. Ei toți acționează me
canic. Ei nu fac politică. Pen-

fe
de
nti

în-

de

politologie este încercarea de a 
prezenta ca pe un fapt caracte
ristic lumii moderne — și nu ca 
pe o realitate specifică societății 
capitaliste — „restrîngerea sfe
rei de activitate a politicii și 
participarea unui număr cit mai 
redus de persoane la decizia 
p.'itică“. Astfel, gindirea poli
tică apare ca rod al genialității 
unor oameni. Se încearcă chiar 
acreditarea tezei potrivit căreia 
polițica ar fi o creație spirituală 
individuală, nedeterminată de 
epocă și de societate, iar sin
gura legătură dintre ideile poli
tice ar fi... o legătură logică.

Există un adevăr unanim re-

TIMPUL
*

I

SI GINDIREA
FIZICA CON-
TEMPORANÄ

eb
Tim*--»« 
Bf gRHbret»

fată, alcătuită 
studii semnate

Lucrarea de 
dintr-o suită de 
de prestigioși specialiști francezi 
din domeniul fizicii teoretice, 
mecanicii și astronomiei, își pro
pune să supună unui examen a- 
mânunțit fundamentarea experi
mentală și evoluția Semnificației 
noțiunii de timp. In virtutea a- 
cestei intenții autorii se strădu
iesc să desprindă din tehnicita
tea lucrărilor lor, precum și din 
ansamblul experiențelor efectua
te. rațiunea și înțelesurile con
ceptelor fizice, preocupîndu-se 
să-si debaraseze expunerile de 
aspectele mai tehnice, și, ca a- 
tare, dificil de înțeles pentru ci
titorul lipsit de o pregătire spe-

cială. De altfel, așa cum men
ționează J. L. Rigal, coordonato
rul volumului, in „Cuvint îna
inte“. autorii și-au propus „să-1 
ajute pe cititor să abordeze pro
bleme ce se pun astăzi și să în
trevadă soluțiile pe care fizica 
de mîine le va găsi, fără îndo
ială“. Cartea de inițiere știin
țifică „Timpul și gindirea fizică 
contemporană“ se dovedește un 
util instrument de introducere a 
cititorului „amator“ în domeniul 
atit de interesant, deși nu lipsit 
de dificultăți, al 
contemporane.

tainelor fizicii

RAPOR-
TURILE
DINTRE

STIINTE

EB

Cartea savantului
C.F.A. Pantin se compune

BtafrA șiifnțe

cunoscut că știința care s-ar 
baza în exclusivitate pe contri
buția unor genii ar fi sortită 
pieirii. Acest adevăr este cu 
atit mai valabil în politică. 
Pentru că, spre deosebire de 
știință, un savant n-ar avea, în 
politică, alt rol decît să averti
zeze că, pe baza experienței, o 
cale sau alta nu-i avantajoasă. 
Ceea ce e și simplist și incorect.

E drept, o știință politică, dis
tinctă 
că se 
Lipsa 
să se 
ta te, 
țara

încă nu există, dar e cert 
află in curs de formare, 
unei științe politice, care 
predea în școli, în facul- 
este încă suplinită, în 
noastră, prin mijloace 

eficiente de informare și for
mare politică a tineretului. 
Pornindu-se de la realitatea că 
în orice domeniu de activitate 
individul participă la acte poli
tice, a crescut preocuparea pen
tru promovarea gîndirii politice. 
Tinerii sînt astăzi, la noi. mai 
bine informați ca orîcînd, le 
sînt mai evidente c. oricind re
lațiile politice din societate. Se 
afirmă și se dezvoltă in aceste 
împrejurări o conștiință socială 
înaintată, socialistă.

Acesta este efortul societății. 
Este insă nevoie, din partea fie
căruia și de un susținut efort 
personal. Exemplul citat la în
ceputul acestor rinduri reprezin
tă o dovadă semnificativă că tî
nărul pe băncile școlii trebuie 
să se pregătească temeinic, din 
toate punctele de vedere, pentru 
întilnirea cu viața și mai ales 
să frecventeze efectiv „cursurile“ 
acestei veritabile școli de' for
mare a gîndirii politice, de pre
gătire pentru activitatea de con
ducere, care este organizația de 
tineret.

ADRIAN VASILESCU

BIBLIOTECA

prelegerile susținute la univer
sitatea din Cambridge în cadrul 
catedrei de ecologie. F.ste de 
subliniat faptul că ea propune 
cititorului, inițiat sau nu, lua
rea de contact cu pozițiile unor 
diverși savanți și cercetători 
care îndeamnă la regindirea u- 
nor probleme esențiale, care o- 
bligă la reconsiderarea unor teze 
acceptate prin obișnuință și de
venite monotone. Dorind să-și 
exprime un punct de vedere pro
priu, Pantin dezbate, în spiritul 
contemporaneității, citeva „pro- 
bleme-cheie“ privitoare la feno
menul vieții înscriind acest de
mers într-o viziune mai largă, a 
locului și raporturilor biologiei 
în ansamblul științelor. In 
principiu, volumul este o punere 
In temă „popularizată“ în mft-
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asistat cu toții Ia un proces de proliferare a ști- 
gen : biomecanica, biochimia, biofizica și altele, 
„bio" marchează inceputul unui impetuos proces

1) . in ultimele două decenii am 
ințelor de graniță de un anume

Putem emite ipoteza că acest . .
de transferare a cîmpuiui de cercetare științifică către natura umană pe un pian 
superior al cunoașterii ?

2) Ritmul deosebit de rapid al dezvoltării tuturor științelor contemporane ridică 
mari dificultăți sub aspectul organizării, al catalogării și distribuției informațiilor in 
procesul instrucției. Multe din aceste cu noștințe devin perisabile.

Care credeți că ar trebui să fie raportul 
sistemul de educație și conținutul acestui

optim in condițiile acestui proces, între 
proces ?

K. 1. — Apariția științelor de graniță a 
însemnat, fără îndoială, un nou pas în 
procesul cunoașterii științifice. Implica
țiile acestui proces depășesc de departe 
primele noastre impresii pe care Ie avem 
în momentul declanșării unei discuții pe 
această temă In primul rînd. cred că 
depășirea domeniului strict de cercetare 
cu care ne obișnuisem de sute de-ani 
poate fi considerată ca un salt în însăși 
viziunea noastră de a ne raporta la me
diul înconjurător. O apropiere între bio
logie și fizică acum poate mii 
un. secol ar fi fost privită ciy scepticism 
ca să ne exprimăm în terme/i moderați. 
Astăzi, biofizica face pași d’n ce în ce 
mai siguri și mai fructuoși. Viitorul ră- 
mîne al științelor de graniță ; care pro
babil se va completa ca arie nu numai cu 
două științe „clasice" consacrate ci, pro
babil, în funcție de necesități, cu mult 
mal multe Iri același timp nu trebuie să

zul problematicii actuale a bio
logiei teoretice, ca și'în maniera 
de tratare contemporană a pro
blemelor tradiționale consacrate 
în științele despre viată.

LOGICA
VIULUI

Premiului Nobel.

puțin de

Laureat al
François Jacob își subintitulea
ză cartea „Eseu despre eredi
tate“. In lucrarea sa, analiza e- 
voluției concepțiilor despre ere
ditate prilejuiește, de fapt, o 
destul de amplă expunere a is
toriei biologiei în ansamblu. 
Descifrînd logica obiectivă a viu-

Iui, autorul își concentrează ex
punerea în jurul unor concepte 
ca ereditate, program genetic și 
reproducere. In fond, François 
Jacob tinde să dezvăluie, în per
spectivă istorică, locul important 
pe care genetica îl deține în bio
logia contemporană. în cu
prinsul lucrării sînt examinate 
aspecte ale fenomenului vital, ca 
reproducerea mesajului eredi
tar, rolul fenomenului de sta- 
tisticitate, relațiile dintre sin
cronie și diacronie.

Lectura cărții este, potrivit 
dorinței declarate a autorului, 
o redare a progresului cunoaș
terii, a modului în 
realizat, oferind o 
namică, coerentă, 
despre biologie, în 
despre cercetare și
științifică, In general.

care el s-a 
imagine di
nu numai 
special, ci 
descoperire

Grupaj realizat de 
TRAIAN GÎNJU

I
\

uităm că acest salt nu trebuie considerat 
ca un ,accident istoric“ — el constituind 
în fapt încununarea unor procese singu
lare caro 
dezvoltării 
puține ori 
promotori 
științifice, 
Născută i ... .
mecaniciste și vitaliste ea și-a căpătat din 
ce în ce mai mult un loc printre instru
mentele de cercetare științifică. Astăzi, 
acest mod specific de interpretare a 
realității înconjurătoare de la macro la 
microcosmos cîștigă teren tot mai mult. 
Spiritul de ordine și rigurozitate al vi
ziunii sistemice a făcut posibile multe 
dintre descoperirile științifice, a avut o 
contribuție, substanțială, deși indirectă, ia 
apariția „științelor hibride". Universali
tatea unora din principiile sale a făcut 
de asemenea, posibilă apariția interdisci- 
plinarității, o altă cucerire a metodologiei 
științelor moderne. Așadar, profesiile, ca 
expresie a activității specifice, Intr-o for
mă sau alta a activității umane, se mu
lează pe drumul schițat mai sus. De altfel, 
pregătirea într-o profesie sau alta, mai 
■bine sau mai puțin, reprezintă unul din
tre cele mai sensibile barometre privitoare 
la nivelul la care se află simțul contem
poraneității într-o societate sau alta. In 
condițiile în care între nivelul cunoaște
rii de avangardă si nivelul aplicațiilor 
eoncrete de masă, există un decalai prea 
mare, atunci, ntitem spune că există o 
„criză de percepere a simțului contem
poraneității" ; rezultatul global fiind 
racterizat ca avînd o slabă eficientă 
rială.

R. 2 — Voi leaa acest răspuns de 
ma întrebare. Cînd cunoștințele noastre 
spores- atît de repede se oiine, firesc, în
trebare : ce este durabil în aceste cu
noștințe ? Un răspuns dicotomie care să 
permită o atare clasificare în durabil și 
perisabil oricît de tentant ar fi nu e po
sibil. Perisabilitatea cunoștințelor pe care 
le dobîndim ține de anumite momente 
istorice. Cele contemporane sînt aproape 
sută la sută utile, dat fiind faptul că au 
fost descoperite într-un proces ce viza o 
anumită finalitate Problema perisabilită
ții apare în momentul în care sînt depă
șite. Dar cînd și cum putem marca în 
planul sistemului educațional un astfel de 
moment ? Aici este, dună opinia mea. în
săși esența problemei. De fapt, .între sis
temul educațional și planul cunoașterii

au atins un anume nivel al 
i în planul cunoașterii. Nu de 

s-a amintit printre alți factori 
ai unei viziuni deschise inter- 

teoria generală a sistemelor, 
din disputa între confruntările

•»•»«Si

ca- 
so-

pri-

științifice concrete există un decalaj per
manent Totul este, așa cum subliniam 
mai înainte, să n.u se ajungă la înstrăi
narea lor. Intrucît sistemul educațional 
este un sistem instituținnalizat și, deci, 
mai puțin mobil, esențial în condițiile 
noastre contemnorane este să-i spor:m 
mobilitatea prin înzestrarea cu instru
mente de informare continuă și alcătuirea 
unui program de instruire care să pună 
accentul nu atît pe fenomene particulare, 
perisabile — ci pe ansamblu princioiilor 
și interconexiunilor care să-i permită ce
lui supus instruirii să le aplice în situa
țiile cele mai diverse. Intr-un fel. această 
problemă amintește de disDUta dintre cul
tură generală și specializare. Ca forme 
diferite de a concepe personalitatea noas
tră profesională, fără a fi constituit vre
una din ele o soluție universală, această 
punere față în fată a constituit nu atît 
disputa a două doctrine ce țin de dome
niul educației, cît două poziții de înțele
gere a momentului istorie în care a apă
rut. A fi rigid, oăstrînd o concepție stati
că. inerta, înseamnă a trăi în și din tre
cut ' $i, poate, niciodată ca în anii pe
care-i trăim nu s-a resimțit mai puternic 
necesitatea de a fi în pas cu timoul că
ruia îi aparții. Prin prisma viitorului, dat 
fiind că învâtămîntul superior va trebui 
să asigure 
avangardă, 
proces, de 
organizare.
viltorologîe 
ceastă problemă a „Universității 2 000“ 
cum ne place să o numim.

Tnterdisciplinaritatea, dinamismul ... 
optimismul gnoseologic, trebuie să fie 
caracteristicile fundamentale ale viitoare
lor noastre profesii și.sînt încredințat că 
în Viitor vor deveni simboluri echivalente 
cu însăși imaginea lumii noastre de 
mîine.

viitoarele noastre profesii de 
el se află în prezent într-un 
tranziție către noi forme 

De altfel, la Congresul 
am avut prilejul să discut

de 
de 
a-

si

LIVIU TURCU

MAȘINI - UNELTE
LA NIVEL MONDIAL

Planul prioritar 
privind mașinile-u- 
nelte va cunoaște în 
acest an o serie de 
noi și chiar specta
culoase realizări. Se 
vor produce utilaje 
moderne, capabile să 
înzestreze întreaga e- 
conomie națională cu 
tehnica cea mai îna
intată. Concret, In
stitutul de cercetări 
și proiectări mașini- 
unelte și agregate, 
va asimila, în peri
oada imediat urmă
toare. noi strunguri 
sau freze cu coman
dă numerică și cu 
afișare numerică a 
cotei. îmbogățind ast
fel gama de produse 
deja intrate în fa
bricația de serie la 
F.M.U.A.B.

Preocupările noas
tre au însă în ve
dere și un alt gen 
de mașini, care con
stituie, de fapt, o 
dezvoltare a comen
zii numerice. Este 
vorba de realizarea 
așa-numitului „cen
tru de prelucrare“. 
Noul tip de mașină- 
uneltă posedă nu 
numai un înalt grad 
de automatizare a 
deplasărilor și a 
schimbării regimului 
de prelucrare ci asi-

Ing. AUREL BOZGAN, 
directorul Institutului de cercetări 

și proiec țări de mașini-unelte și agregate

gură și schimbarea 
automată a tuturor 
sculelor. Se proiec
tează deja un astfel 
de „centru de prelu
crare“, executîndu-se 
chiar un model ex
perimental. Acesta 
este desigur numai 
începutul unor vii-

periclita precizia de 
prelucrare și fără a 
aduce o uzură pre
matură a sculelor.

Importante preo
cupări avem și în 
domeniul agregate
lor de înaltă tehni
citate, care încep să 
fie tot mai bine cu-

toare realizări, în 
domeniul mașinilor- 
unelte, realizări care 
vor demonstra, incă 
o dată, marile re
zerve de care dispu
ne gindirea tehnică 
românească. Așa se 
face că dispunem de 
un olan de perspec
tivă, într-o altă di
recție pe care co
manda numerică o 
capătă pe plan mon
dial. Este vorba de 
comanda adoptivă 
care, pe lingă ciclul 
automat. își poate 
alege singură și un 
regim de lucru, de 
prelucrare, produc
tiv, conform anumi
tor situații, fără a

noscute de specia
liști și tot mai soli
citate de economia 
națională. Operațiile 
care se făceau pînă 
acum succesiv, pe 
mai multe mașini, se 
vor realiza simultan. 
Productivitatea ca
pătă indici înalț! mai 
ales atunci cînd se 
lucrează pe liniile 
de transfer. care 
constituie o dez
voltare mai amplă a 
mașinilor agregat. A- 
cestea sînt legate 
printr-un sistem au
tomat de transport 
al pieselor, din post 
in post, iar la fie-

care post se lucrea
ză simultan pe mai 
multe agregate.

Pînă în prezent, 
de mare eficiență și 
productivitate s-a 
bucurat mașina a- 
gregat specială des
tinată prelucrării gă
urilor în rotoarele 
de turbină, care sînt' 
necesare fixării pa
letelor. Experiența 
cîștigată și în acest 
domeniu al mașini- 
lor-unelte agregat ne 
oferă posibilitatea să 
abordăm, acum, rea
lizarea unor linii de 
transfer și mașini 
agregat pentru mo- . 
torul MAN. In con
tinuare vi fi nevoie 
să abordăm realiza
rea de utilaje și 
pentru industria e- 
lectrotehnică în spe
cial pentru motoa
rele electrice. Dar 
experiența noastră 
se va materializa și 
în asistența tehnică 
acordată unor între
prinderi care doresc 
ca prin autoutilare 
să-și construiască 
astfel de „unelte“ 
moderne.

tROHICa LMOMIMMlOlt

AZI,

Tehnologiile bazate pe prin- 
ci-'-i electrostatic constituie la 
ora actuală un domeniu de 
mare interes pentru industrie. 
Interes datorat nu atît noutății 
procedeului eît mai ales utili
tății lui. „Tehnologiile de acest 
fel — ne spunea șeful laborato
rului de electrostatică de la In
stitutul de cercetări și proiec
tări pentru industria electro
tehnică, dr. ing. Radu Cra- 
mariue — nermit creșterea sub-

Do cîtva timp a fost conceput discul cuadrofonic care, proba
bil, va înlocui în curînd discul stereofonic. Ambiția autorilor 
este să recompună ascultătorilor atmosfera unei săli de con
cert. Dar va putea oare ?

Deși stereofonia s-a răspîndit 
mult de-abia în ultimii ani, e- 
xistența ei este mult mai ve
che, principiile ei fiind cunos
cute încă de la începutul se
colului nostru, primul disc ste
reofonic fiind creat încă în 1935. 
Au trebuit apoi treizeci de -ani 
pentru perfecționarea tehnicii 
și aparatajului de imprimare 
■și redare stereofonică, pînă s-a 
ajuns la folosirea stereofoniei 
pe scară largă în zilele noas
tre. Astăzi ne putem întreba 
dacă stereofonia va fi condam
nată să dispară în urma rea
lizării primului disc cuadrofo
nic. Este vorba de un disc mi- 
crosion care permite recom
punerea atmosferei unei săli 
de concert cu condiția să folo
sim aparatajul adecvat pentru 
citirea lui și patru grupuri de 
difuzoare așezate în colțurile 
unei camere. In principiu teh
nica stereofonică permite re
darea diverselor instrumente 
ale orchestrei în lărgime și in 
profunzime. Rămine problema 
creării atmosferei unei săli de 
concert — ea rezultă din re
flectarea sunetelor de către pe
retele din spate al sălii, de pla
fon, de pereții 'laterali — ob- 
ținîndu-se astfel un volum so
nor. La redarea stereofonică 
într-un apartament, acesta 
fiind de dimensiuni mici nu 
permite propagarea completă 
a undelor sonore, în special 
sunetele grave, și mai mult, in 
timp ce ia un concert undele 
sonore provin de pe toată lăr
gimea scenei, la reproducerea 
lor dispunem doar de două gru
puri de difuzoare și astfel di
versele reflexii ale sunetelor 
pe pereți sînt mai puțin nu
meroase și nu mai au aceleași 
orientări ca cele existente în 
sala de concert.

Pentru crearea unei atmos-

fere, a unui volum sonor, s-au 
imaginat diverse procedee i 
mărirea numărului de difu
zoare, orientarea lor către pe
reții camerei astfel ca sunete
le să ajungă la urechi, după 
cîteva reflexii, dar se obține 
doar diversificarea redării mo- 
nofonice sau stereofonice cla-

re. Veritabila soluție a proble
mei a fost găsită prin înregis
trarea simultană pe patru ca
nale, două pentru captarea ste
reofonică a sunetelor emise de 
orchestră și alte două care în
registrează sunetele directe și 
cele reflectate ce ajung în spa
tele sălii, astfel fiind cuprinsă 
întreaga atmosferă sonoră a 
spectacolului. Pentru a bene
ficia de avantajele cuadrofo
niei se conturează cîteva so
luții. Una din ele ar fi să dis-

CUADROFONIA
ne aduce sala 

de spectacol in casă
sice. S-a încercat atunci re
constituirea efectului de sală 
prin folosirea procedeelor cua- 
drofonice. Acestea necesită pa
tru grupuri de difuzoare dis
puse la colțurile unei camere 
și un aparat electronic capa
bil să furnizeze celor două gru
puri de difuzoare din față, 
semnale corespunzătoare re
dării stereofonice, iar celor 
două grupuri din spatele as
cultătorului semnale corespun
zătoare sunetelor reflectate de 
pereții sălii de concerte. în li
nele procedee, pentru realiza
rea cuadrofoniei, aparatul e- 
lectronic întîrzie și atenuează 
intensitatea sunetelor ce vor fi 
reproduse de difuzoarele din 
spatele ascultătorului, știin-. 
du-se că în realitate sunetele 
reflectate de pereții sălii, deci 
cele care creează volumul sonor, 
sînț percepute de ureche ate
nuate și cu o ușoară întirzie-

punem de un magnetofon care 
poate înregistra semnalele so
nore simultane pe patru pis
te, incit în momentul redării 
lor va fi capabil de asemenea 
să furnizeze semnale distincte 
necesare celor patru grupe de 
difuzoare prin care se face au
diția. O altă metodă pentru re
darea cuadrofonică are în vede
re realizarea unor discuri mi- 
crosion adecvate acestui scop, 
cu condiția ca acestea să poa
tă funcționa și cu actualul a- 
parataj existent, în sensul că 
fiind așezat într-un pick-up cu 
redare stereofonică sau mono- 
fonică, discul să poată fi ci
tit în bune condiții. Realiza
rea tehnică a cuadrofoniei pe 
disc se prezintă în felul urmă
tor i un aparat electronic pen
tru codificare suprapune sem
nalul venit din partea ștîngă 
față și partea stingă spate pe 
de o parte și pe de altă parte

semnalele din dreapta față și 
spate. Pentru a nu se ameste
ca prin codificare, semnalele 
sînt modulate diferit, cele ve
nite din față sînt modulate 
sinusoidal, iar cele capta
te de microfoanele plasa
te în spatele sălii de spec
tacol, sînt modulate circular 
(adică un astfel de semnal, da
că l-am face să apară pt un 
ecran de televizor ar descrie 
o mișcare circulară). Aceste 
două grupuri de semnale codi
ficate, modulate sinusoidal și 
circular pentru partea stingă și 
de asemenea semnalele modu
late sinusoidal și circulai cu
lese de microfoanele din partea 
dreaptă a sălii, sînt aplicate 
acului care gravează placa. 
Cele două ■ semnale modulate 
sinusoidal, imprimă acului gra
vor o mișcare de du-te vino 
perpendiculară pe flancul șan
țului, iar semnalul privenit 
din spatele sălii, modulat cir
cular, imprimă gravorului o 
mișcare circulară într-un plan 
perpendicular pe șanțul discu
lui. Din suprapunerea mișcă
rii de du-te vino cu cea circu
lară, acul gravor lasă impri
mate pe pereții șanțului niște 
amprente elicoidale.

La citirea discului are loc 
procesul invers, acul pa’lpator 
al pick-up-ului captează și 
transmite decodatorului un 
semnal compus, iar acesta se
pară semnalele simple, iniția
le, corespunzătoare fiecăruia 
din cele patru canale prin care 
are loc redarea cuadrofonică

In momentul de față, fiind 
fundamentate principiile teo
retice, se lucrează intens pen
tru realizarea și perfecționa
rea aparatajului necesar cua
drofoniei și foarte curînd pro
babil vom beneficia cu toții de 
avantajele acestei noi cuceriri 
a tehnicii.

Ing. IVANOV LUCIAN

I. C. P. E.
BUCUREȘTI

stanțială a productivității, se 
pretează la automatizare, rezol
vă probleme sreu de abordat 
pe alte căi. Preocupările noas
tre vizează aspecte de imDor- 
tanță majoră nentru economia 
națională : construcția de acce
leratoare de mică și medie ener
gie, de aparate pentru acoperiri

in cîmp electrostatic, aparate 
pentru fotografiere etc. Avem 
in vedere in același timp pu
nerea la punct a unor tehnologii 
de uscare a lacurilor și vopse
lelor, de implementarea de ioni 
în semiconductori, de construire 
a electrofiltrelor“.

Prezentarea preocupărilor a- 
cestui tinăr colectiv de specia
liști ne-ar ocupa un spațiu su
ficient de mare. De aceea ne 
vom opri doar la cîteva aspec
te. Vopsirea în cîmp electrosta
tic este fără îndoială procedeul 
pe care-1 va îmbrățișa industria 
in viitor. Ea reprezintă o apli
care a legilor mișcării particu
lelor electrizate într-un cîmp 
electric. Picăturile de vopsea 
sînt electrizate și atrase de pie
sa de vopsit pe care se descar

că și se depun intr-un strat uni
form. Avantajele procedeului ? 
Față de cei pneumatic, proce
deul electrostatic conduce la o 
economie de vopsea de 40 la 
sută, puțind ajunge in cazul 
pieselor cu suprafață mare 
chiar la 75 Ia sută. Să mai reți
nem în acest caz productivita
tea mare, condiții excelente de 
lucru, calitatea superioară a 
st.aiului de vopsea. Finalizarea 
la I.C.P.E. a cercetărilor în a- 
eeastă direcție va permite re
nunțarea la achiziționarea din 
import a unor linii destinate 
vopsirii in cîmp electrostatic.

Dar cercetătorii laboratorului 
au mers ceva mai departe, s-au 
gîndit chiar la posibilitatea re-

nunțării in unele cazuri la vop
sirea unor suprafețe care re
clamă acest lucru. Cum ? In lo
cul vopsirii, obiectele pot fi 
acoperite eu un strat de nulberi. 
Această .cămașă plastică“, a 
cărei grosime nu depășește doi 
microni, este mult mai aderentă 
la suprafața pe care s-a depus, 
decît orice strat de vopsea. Re
zistența la acțiunea agenților 
eorozivi. aspectul mult mai es
tetic deeit al vopselei, reco
mandă acoperirea cu pulberi ca 
fiind o tehnologie a viitorului. 
A unui viitor care pentru tara 
noastră va începe în 1973 prin 
intrarea în funcțiune a unei sta
ții de acoperire.

Perfecționarea electrofiltrelor

și construirea de noi tipuri con
stituie o altă preocupare a co-
lectivului din laboratorul de
electrostatică. reluarea are, 
după cum se știe, influențe 
negative nu numai asupra reg
nului anima! și vegetal ci și 
asupra instalațiilor industriale. 
Literatura de specialitate men-
ționează că numai in orașul 
New York costul coroziunii at-
mosferice datorită poluării de
pășește suma de 86 milioane 
dolari anual. Electrofiltrele
e instituie un mijloc din cele 
mai eficiente de preîntâmpinare 
a neplăcerilor datorate poluă
rii. Acest gen de filtre reali
zează atît desnrăfnirea cit și di
minuarea mirosului, care de 
obicei se obține numai eu aju
torul instalațiilor suplimentare.

La I.C.P.E. se întreprind studii 
și cercetări, se realizează proto
tipuri de elect’ofilire destinate 
încăperilor industriale, admi
nistrative și casnice. Aceste 
probleme sint permanente deoa
rece dezvoltarea in ritm rapid a 
industriei noastre ridică in per
manență noi aspecte legate de 
poluarea mediului.

Temele abordate de laborato- 
r de electrostatică din I.C.P.E. 
reprezintă, așadar, nu numai un 
răspuns dat cerințelor imediate 
ale industriei ei și un preludiu 
pentru modernizarea și racor
darea permanentă a industriei 
Ia tot ce știința și tehnica mon
dială au mai valoros, mai efi
cient.

Ing. DAN VAITEANU

« Un nou mesager în 
spațiu : „Cosmos 543“. 
• S-a anunțat organi
zarea în județul Mureș 
a „Zilelor științei“. • In 
Japonia s-a încheiat 
construcția celui mai 
mare tanc petrolier din 
lume o La Cîmpulung 
Muscel s-a organizat 
primul simpozion inter
național de automobi
lism pe tema prototipu
lui de mașină ARO • 
în Italia s-au pus la 
punct lentilele pentru 
daltoniști o Specialiștii 
Institutului de cercetări 
în construcții au obținut 
o nouă vopsea rezisten
tă la foc. • Procedeul 
elaborat în Marea Bri- 
tanie permite transfor
marea ziarelor vechi în
tr-o excelentă hrană 
pentru animale. • S-a 
construit la Galați pri
mul seriograf românesc 
pentru arteriografie. • 
Specialiștii americani ne 
anunță o viitoare pre
mieră : rachetele acva
tice. « Rinichiul artifi
cial portativ s-a con
struit in Japonia. • Pen
tru prima dată în (ară 
la Iași s-a conceput și 
realizat o stație de în
cercări și cercetări hi- 
grotermice • Mari can
tități de hidrogen mole
cular au fost detectate 
in norii de praf galac
tici o Noi soiuri de 
grîu au fost obținute la 
Stațiunea experimentală 
agricolă din Turda. • 
O tehnologie modernă 
de călire prin curenți 
de înaltă frecvență a 
crucilor cardanice. a 
fost elaborată Ia între
prinderea mecanică de 
utilaje din Brăila. • 
Submarinul „de buzu
nar“ realizat în Franța 
măsoară 4.70 metri lun
gime și poate cobărî 
pînă la 90 metri sub aPa 
mării.

Redactorul rubricii 
Ing. IOAN VOICU

lansate.de
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI

Cum stăpîniți 
mașina timpului”?

Anchetă internațională de CAROL ROMAN
DE LA STINGA LA DREAPTA : Christian Barnard, Nor man E. Borlaug, Boris Spasski, Aziz Nesin, Al. Tänase, Fred W. Haise, Nils K. Stähle, Zoe Dumitrescu 

Busuienga ;

Pavel S. Alexandrov

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
După ce am sondat în coloanele „Scînteii tineretului“ 

în anchetele internaționale anterioare CARE ESTE 
CHIPUL TINEREȚII ? din mărturiile unor persona
lități celebre ale lumii contemporane iar apoi CARE 
ESTE SECRETUL CELEBRITĂȚII? unor laureați ai 
premiului „Nobel“, după un prealabil consult cu nume
roși tineri din Capitală și din țară am sesizat dorința 
acestora de a cunoaște CUM NE FOLOSIM TIMPUL 
VIEȚII ?...

Așa se face că la începutul anului trecut ne-am adre
sat unor personalități ilustre — oameni aflați în plină 
maturitate creatoare și care prin cuvîntul lor ar putea 
influența conștiința și actele tinerei generații — soli- 
citîndu-le un răspuns la această anchetă internațională 
desfășurată sub întrebarea-stindard :

CUM STĂPÎNIȚI „MAȘINA TIMPULUI“ ?
Ancheta noastră a pornit de la premisa că trăim o 

epocă în care tineretul se manifestă plenar în viața 
societății datorită posibilităților efective mai mari de- 
cît oricînd de a-și înmulți și desăvîrși calitățile, în 
condițiile unei epoci de progres masiv a științei și 
tehnicii. Nu am uitat, de asemenea, că trăim într-o 
lume a „exploziei informaționale“. De aceea, astăzi 
mai cu seamă se pune problema organizării și folosirii 
timpului personal cît mai rațional cu putință, într-un 
regim de viață care să ducă la înflorirea personalității.

Pentru a ajunge să se afirme, în vastul proces al 
creației și activității lor, personalitățile solicitate în ca
drul anchetei au trebuit să depună eforturi susținute, 
zile și nopți de muncă asiduă. Convingerea noastră a 
fost — lucru care pe parcursul anchetei s-a adeverit 
din plin — că doar o deplină mobilizare a potențelor, 
potrivit unui anume program de viață — cu consum

maxim, eficient al orelor — i-au plasat valoric în forul 
social acolo unde se află astăzi. „Indicarea modului în 
care stăpîniți „mașina timpului“ — cum vă folosiți 
timpul dumneavoastră ? cum vă organizați viața, cum 
vă allernați preocupările ? cum munciți, cum vă 
instruiți, cum vă distrați ? — scriam în invitația de 
„înscriere“ în cadrul colocviului nostru internațional 
din coloanele ziarului — ar putea să sugereze modali
tăți și premise spirituale și pentru alți oameni, tineri, 
dornici de afirmare într-un domeniu ori altul al activi
tății și creației umane“.

Ceea ce s-a și înfîmplat...
La anchetă am primit răspunsuri avînd un pregnant 

ca'racter de confesiune și care s-au înscris în preocupa
rea noastră ce va pleda în favoarea folosirii responsa
bile a orelor de viață, încă din anii tinereții.

în cadrul anchetei au răspuns : Christian Barnard, 
Norman E. Borlaug, Boris Spasski. Aziz Nesin, Al. lă- 
nase, Fred W. Haise, Nils K. Stähle, Zoe Dumitrescu 
Bușulenga, Olof Palme, Pavel S. Alexandrov, Magda
lena Popa, Georgeș Simenon, Francis Chichester, Ngu
yen Thi Binh, Ion Jalea, Bogdan Suhodolski, Jean Pia- 
get, Gheorghi Beregovoi, Dennis Gabor, Robert Jungk, 
Weimar Hisenberg, Pierre de Boisdeffre, Graham 
Greene, Julius Axelrod, René Maheu, Bertrand de 
Jouvenel, Haroun Tazieff, Jacques-Yves Cousteau. 
Tuturor acestor oameni le mulțumim pentru gîndul 
lor intim adresat oamenilor tineri, pentru frămîntarea 
de a decela ceea de li s-a părut mai util și mai impor
tant din experiența lor de viață, pentru soluțiile sugerate, 
pentru încurajările adresate tinerei generații de care 
depinde viitorul lumii, viitorii stăpîni ai „Mașinii 
timpului“ social și uman.

MIRON 
NICOLESCU 

președintele Academiei
R.S. România

depinde realizarea lor ca oa
meni — ni se pare a fi o tră
sătură definitorie a necesităților 
educative ale tinerei generații.

Am cunoscut mai mu Iți dintre 
participanții la anchetă, fie per
sonal. fie din informația curentă 
internațională. Dacă pe Francis 
Chichester, a cărui moarte am 
regretat-o, l-am urmărit în tot 
ceea ce a făcut, de la distanță 
— și mărturia sa din cadrul an
chetei mi se pare cu totul deo-

sebită, — în schimb pe un emi
nent profesor cum este Pavel S. 
Alexandrov, matematician stră
lucit. l-am cunoscut personal și 
am înțeles o dată în plus încli
nația sa naturală spre educarea 
tineretului prin orele de viață 
personala acordate celor tineri.

O inițiativă cu totul merito
rie, aceea de a vorbi tinerilor 
despre viața lor în ore, despre 
împlinirea lor prin acte con
crete...

„Am urmărit cu interes an
cheta ziarului de tineret. xAceas- 
tă preocupare pentru ca oame
nii tineri să înțeleagă că de 
programarea lucidă a orelor

MIHNEA 
GHEORGHIU 

președintele Academiei de
Științe Sociale $i Politice

„Astăzi, cînd timpul social 
primează in tot ce se petrece 
în jurul nostru, p cu atît mai 
greu să poți medita la timpul 
personal, să realizezi, adică. în 
ce măsură, de cîte ori și cît de 
adevărat și-a oferit un om de 
astăzi prilejul de a sta de vor
bă cu el însuși, ca din această 
insolită ședință de celulă socia
lă să reiasă poate un plan de 
muncă, sau un „plan de mă
suri“, în vederea multiplei de
săvârșiri a persoanei lui (sau 
personalității) umane, la care 
ne tot referim. în logica forma
la asta s-ar chema și „timpul

deliberării“, sau al meditației 
cum zic poeții, sau pasul îna
poi mai înainte de a face doi 
înainte, cum ar spune alții.

O judecată înțeleaptă, ca al 
lui Bertrand de Jouvenel, ur
mărește să ne împace cu modul 
în care oamenii pot să se în
scrie în mod real pe orbitele 
timpului, bazați pe existența u- 
nor filozofii lucide și pe un e- 
chipament tehnico-.științific per
fecționat. pentru că afirmă el : 
„la urma urmelor de oameni 
depinde cum își clădesc viito
rul“. Altcineva, un oficial al po
liticilor culturale internaționale, 
René Maheu. îndrăgostit de țe
lurile și metodele organizației pe 
care o dirijează (U.N.E.S.C.O.), 
vrea să creadă că „mașina 
timpului“, e o realitate care se 
supune mai ales acțiunii coope
ratiste decît celei individualiste 
și are perfectă dreptate. Asta o

afirmă și scriitorii... Prin urma
re,fie că afli ce fac și ce gîn
desc alții, din povestit, din scris, 
sau din privit, fie că împărtă
șești faptele sau gindurile lor 
într-o acțiune vizibilă, noțiunea 
timpului efectiv și organizat nu 
se poale să nu te preocupe și 
să nu te neliniștească, cînd 
simți cum trece, ireversibil și 
irecuperabil, odată cu ființa ta, 
căci, în definitiv, trăim o sin
gură dată...

Pe marginea acestei foarte in
teresante culegeri de idei și me
ditații conținute în cadrul an
chetei „Scînteii tineretului“, fie
care dintre noi se poate înscrie, 
cu o convingere, cu o impresie, 
cu o spaimă sau un strigăt de 
bucurie. Dar ceea ce rămîne, cel 
mai important este că în lupta 
cu timpul întotdeauna „biruit-a 
gîndul“.

Georges Simenon

DE LA STINGA LA DREAPTA: Francis Chichester, Nguyen Thi Binh, Ion Jalea, Bogdan Suhodolski, Jean Piaget, Ghe.nrglii Beregovoi, Dennis Gabor, Robert Jungk, Weimar Hisenberg, Pierre de Boisdeffre, Graham Greene, Julius Axelrod, René Maheu, 
Bertrand de Jouvenel, Haroun Tazieff, Jacques—Yves Cousteau.

y

Ing. D. GOANĂ, 26 ele 
ani, București :

„...cred din adîncul su
fletului că nefericirea unor 
tineri din generația mea 
vine de acolo că, fie că nu 
i-a învățat nimeni de mici 
ce să facă, fie că mai târ
ziu nu i-a dus ve ei min
tea, și-au ales sau au ajuns, 
printr-un complex de îm
prejurări, să se decidă asu
pra unei meserii cu care 
n-att deloc sau au foarte 
vagi contingențe, meserie

care, le, rămîne străină, in
diferent dacă le aduce o 
stare materială bună ori 
chiar foarte bună, dar nu 
și una spirituală, fiindcă 
nu cunosc satisfacția mun
cii și, lipsiți de ea, tot 
timpul le tună și le fulge
ră, sînt morocănoși, închiși, 
devin agresivi ori blazați, 
amenință viața cu răzbu
narea ori cu indiferența 
lor, reeditând jalnic poves
tea antică a admonestării 
mării cu vergile. Nu văd. 
de ce n-ați fi de acord cu 
mine... ele...“

tov. Pușcașu Gheorghe. Eu | poate că tov. Mia o să se 
aș ruga pe tov. Mia să se \ întoarcă la copilașii ei yi 
întoarcă la cei doi copilași. tov. P. G. la al lui, mai 
Vă rog foarte mult să pu- ' ales că mai aștept un co- 
blicați această scrisoare, I pilaș“.

Dacă apariția scrisorii în ziar te-ar ajuta, ar fi pentru 
mine una din bunele vești pe care le-aș primi în acest 
început de an. Optimist, o aștept.

MARICICA F„ 19 ani,
Petroșani :

„...cînd mă alintă îmi 
spune „șoricelule“ dar am

observat că nu-mi spune 
numai mie așa, ci și altor 
fete cu care vorbește. E 
frumos așa ceva ?“

cest, pas în viață, m-am 
ciocnit de o problemă ge
nerală care frămîntă ma
joritatea fetelor — califi
carea profesională. Toate 
îmi spun : „nu mă căsăto
resc deoarece n-am încă o

calificare“. De ce? Nu se 
poate întemeia o familie 
dacă unul dintre parte
neri nu are o calificare, 
încă stabilită? Doresc să 
ascult și răspunsul dv. șt 
al altor tineri“.

Ca să nu influențez pe nimeni, aștept întîi opinia ci
titorilor. Mi se pare că problema ridicată de tine merită 
interes.

CLARA V., 17 ani, Ro
șiorii de Vede :

Nici eu nu văd. Mi-1 reamintesc pe tînărul de la ghi
șeul X care îmi bate nervos cu pumnul în hîrtiile ce i 
le aduc să mi le rezolve. Grozav i-ar sta făcînd altă 
treabă. Nu știu care. Alta. Una care să i se potrivească, 
una capabilă să-i dea zîmbetul ce-i lipsește, liniștea ce-i 
lipsește, satisfacția ce-i lipsește. A căutat un loc de 
muncă mai ușor, mai „curat“, l-a găsit, dar a pierdut 
bucuria că e omul potrivit la locul potrivit, a pierdut, 
în fond, bucuria de a trăi. îmi reamintesc mîna cu care 
îmi trîntește restul casierița de la magazinul Y, o re
văd cum tremură numărînd banii, cum plesnește ștam
pila, gest de om nemulțumit, tracasat, și-mi spun si des
pre ea ce bine i-ar fi stat făcînd altă treabă. Nu știu 
care. Alta. Una care să i se potrivească, să-i redea zîm
betul, liniștea, satisfacția. Și ea a căutat un loc de mun
că „mai altfel“ decît tatăl sau mama ei, s-a gîndit că e 
mai simplu să fie o funcționară oarecare decît o mun
citoare stăpînă pe meseria ei — e într-adevăr mai sim
plu, dar a pierdut bucuria că e omul potrivit la locul 
potrivit, a pierdut și ea, în fond, bucuria de a trăi. Dar 
eu mai cred, din același adînc al sufletului, că neferi
cirea unor tineri nu-i inatacabilă și implacabilă, că toți 
avem nu numai dreptul la zîmbet, la liniște, la satis
facție, dar că, în egală măsură, sîntem datori să luptăm 
pentru ele, e o datorie cetățenească și nici pe de
parte o treabă oarecare, personală. Păstrăm din străbuni 
dictonul „omul potrivit la locul potrivit“. Mi se pare 
una dintre cele mai tinere vorbe bătrînești. Uneori (se 
întîmplă !) o pricepem mai tîrziu, însă nimic nu-i mai 
nedrept față de noi înșine și față de colectivitate, decît 
să n-o pricepem niciodată. Sigur, nu-i ușor să renunți 
la o obișnuință, chiar la o experiență, nu-i ușor să te 
recalifici, dar e incontestabil mai greu să trăiești nefe
ricit.

P.S. • M-ai rugat să nu-ți răspund în glumă. Oricum 
n-aș fi făcut-o pentru că îmi plac nu numai oamenii, 
dar și glumele potrivite la locul potrivit.

Nu-i frumos, dar e foarte practic. Cînd vorbești cu 
mai multe fete deodată, se naște pericolul de a le con
funda numele, fapt care îți poate aduce unele neplă
ceri. Un nume generic, unul pentru toate deopotrivă, 
evită din capul locului situațiile nedorite. De altfel, tot 
așa procedez și eu cu colegii întru literatură : tuturor 
le spun „maestre“ și astfel nu trebuie să le mai țin minte 
numele !

„Sînt elevă la liceul teo
retic, în clasa a IX-a. Nu 
mă laud cînd vă spun că 
sînt o elevă foarte bună. 
Asta o bucură mult pe 
mama — tata a decedat de 
mult — o bucură, dar nu
mai atît vrea ca eu să fac

mie plăcere să mă plimb 
cu un băiat de vîrsta mea ! 
De atâta stat în casă mă 
doare capul — și mama 
îmi recomandă piramidoa- 
ne. Singurătatea în care 
trăiesc m-a sălbăticit. Plîng 
din orice, sînt nervoasă, 
nu pot să vă descriu tot 
ce se petrece în sufletul 
meu. Noaptea mă gîndesc

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

SIMION DOBRESCU, 
funcționar, Botoșani:

„Nu mai sînt tânăr, aș 
putea să am chiar eu co
pii studenți sau așa ceva, 
dar ca cetățean vreau

să-mi spun părerea în le
gătură cu tinerii de azi...“ 
„...pe vremea mea tinerii 
erau incomparabil mai as
cultători și mai pertinenti 
cu cei vîrstnici...“.

1LINCA PUȘCASU, co
muna Vișina, Dîmbovița :

„Sînt căsătorită în co
muna Pietroaia-Deal și 
sînt în vîrstă de 25 de ani. 
Am ținut pe tov. Pușcașu 
Gheorghe cu care am un 
copil de 10 ani, dar în a- 
ceșli 10 ani viață bună 
n-am dus cu el. La inter
val de 3 ani după căsătorie 
el a plecat militar deoarece 
a făcut armata mai tîrziu. 
L-am ținut cît a fost mili
tar cu pachete și cu bani, 
am crescut băiețelul amă- 
tâtă și supărată. După ce a 
venit acasă a continuat cu 
bătăi și cu tot felul de 
vorbe vulgare. Am plecat 
la părinții mei care sînt în 
comuna Vișina, am stat 
cît am stat, dar m-am gîn
dit că ar fi mai bine să

mă întorc. EZ a continuat 
la fel cu bătăi, luam bă
iețelul și dormeam cu el 
prin pod ori pe unde apu
cam. Au fost nopți cînd 
n-am stat decît prin po
rumbari cu băiețelul. Dar 
asta nu a fost nimic, a ve
nit un necaz și mai mare. 
El a plecat în pușcărie 2 
ani de zile. Am lucrat cu 
ziua, să-i trimit pachete, să 
întrețin și băiețelul și au 
trecut și acești 2 ani cu 
mare chin. După ce a ve
nit credeam căci se va 
schimba poate se ya gîndi 
la chinul pe care l-am pe
trecut singură dar a înce
put și mai rău. Vine beat, 
mă bate, are o amantă pe 
nume Mia din comuna 
Pătlăgeni-Vale care a lă
sat doi copii și a plecat cu

Am găsit întîmplător o vorbă a lui Hesiod, poetul 
care a trăit prin secolul al VUI-lea î.e.n. „Fraged fiind 
— zicea Hesiod — învățam să-i respect pe cei în etate, 
pe cînd tineretul de azi vrea să aibă totdeauna drepta
te și să răspundă“. Vasăzică — îmi spun eu, nu fără a 
mă putea dispensa de un zîmbet malițios — „tineretul 
de astăzi care vrea să aibă întotdeauna dreptate și să 
răspundă“ are o vechime de cel puțin 2S de secole 1 Și 
dv. care sînteți convins că în urmă cu 30 de ani tinerii 
erau un model de pertinență, și mama mea care e gata 
să vă contrazică, afirmînd că această situație putea fi 
întîlnită doar acum 50 de ani, și bunicul meu care, în 
dezacord cu mama, oftează nostalgic la gîndul pertinen
ței tinerilor de acum 70 de ani, și... Nu, străbunicul nu 
mai trăiește. Mi se povestește însă că, pe patul de moar
te, a rostit, mustrhidu-1 pentru ultima oară, pe imperti
nentul meu bunic : „Ehei, noi, tinerii de acum o sută de 
ani...“ Pe urmă a închis ochii fericit !

G. MIREMATH, Orșova.

Ești singurul în măsură 
să dai un verdict gravului 
tău proces de conștiință. 
Dacă totuși vrei părerea 
mea, iat-o : chiar dacă o 
să-l uiți mai greu, iartă 
totuși accidentul.

VASILE CĂPĂTO1U, 26 
ani, economist, Curtea de 
Argeș :

„Sînt la vîrsta cînd, ca 
orice tânăr, mă gîndesc la 
întemeierea unui cămin... 
Dar în căutarea persoanei 
potrivite cu care să fac a-

în viață : să învăț foarte 
bine. In rest... Colegele 
mele sînt prietene între 
ele, au prieteni băieți, eu 
nu-s prietenă cu nimeni, 
n-am voie să ies în oraș de
cît ca să mă duc la școală, 
rai se interzice orice plim
bare, nu mi se îngăduie să 
văd un film. Duminica 
după-amiază le văd de la 
fereastră pe colegele mele 
plimhîndu-se, le văd și 
plîng. Mama nu înțelege 
că pe lingă învățătură mai 
am nevoie și de bucuria 
unei prietenii. Cînd. îi 
spun că vreau să mă duc 
la un film cu o colegă sau 
cu nuri multe. îmi răspun
de că nu am ce căuta. 
Nici nu pol. să îndrăznesc 
să-i spun că mi-ar face și

la fericirea de a avea un 
prieten căruia să-i spun 
tot ce mă frămîntă, cu 
care să mă plimb, să-i cer 
un sfat, să rîd. Mi-e dor 
să rîd. E groaznic să fii 
singur. E cea mai mare 
pedeapsă pe care o poate 
primi un om. Dar eu n-am 
greșit cu nimic. De ce să 
fiu pedepsită așa ? Mă ob
sedează gîndul că n-o să 
am niciodată o prietenă, 
un prieten, mă obsedează 
zi și noapte, la școală și 
acasă. M-am gîndit de 
multe ori să-i spun dirigin
telui nostru ce se întîmplă 
cu mine, dar e tânăr și nu 
știu dacă mă va înțelege și 

i nu va rîde de mine...“.

Iartă-mă că mă leg doar de ultima ta frază, sfătuin— 
du-te să discuți totuși cu dirigintele vostru. Fiind tînăr 
te poate înțelege chiar mai bine. Roagă-1 să stea de. 
vorbă cu mama ta. N-am prea mult timp, dar dacă crezi 
că te ajută, îi scriu eu mamei tale. In rest, ce să-ți 
spun ? Că m-au îndurerat rândurile tale și că oricînd 
sînt gata să afirm și eu că nu există pedeapsă mai mare 
pentru un om decît aceea de a fi singur ?

NUȚI APOSTOL, Fă- 
căieni. Ilfov.

Nu știu de ce n-a apărut 
Dan Spătarii în programul

T.V. de revelion. E o lip
să a mea, dar mă conso
lează faptul că mai am și 
altele.

GIGI, 19 ani, Topolo- 
veni.

Nu, iubite Gigi, nu 
mi-am luat vacanță în iar
na asta. Cum crezi că 
mi-ar fi tihnit undeva la 
munte cînd știam că scri
soarea ta mă așteaptă pe 
masă ? Inchipuie-ți — 
dacă, natural, ești capabil 
de atâta cruzime — aceas
tă scenă de un tragism sfî- 
șietor : eu hălăduind prin 
munți sau bînd nepăsător 
rom la o cabană, în timp 
ce tu, la Topoloveni, 
aștepți „cu sufletul la 
gură“ să-i spun Maricăi — 
căreia într-o engleză atît 
de impecabilă „i se mai 
zice și Manj“ — că nu 
ești acela care își închi
puie ea — și, Doamne, 
cîte își mai închipuie, fe
tele! — ci un băiat serios, 
care dacă nu i-ai mai scris 
de trei luni și tot de a- 
tunci nu i-ai mai dat nici 
un alt fel de semn de 
viață, este pentru că n-ai 
avut timp. Dar crezi oare 
că mai e necesar să-i spun 
eu Maricăi, alias Mary, un 
lucru care i-a venit în 
minte din primul moment, 
știut fiind de toată lumea 
că, la Topoloveni. ziua de 
muncă a unui , tânăr este 
de 24 de ore, fără 
pauză de prînz și fără 
sărbători legale ? E de 
la sine înțeles că n-ai 
avut timp. Trăim atît de 
trepidant, dragă Gigi I Nu 
te-a bătut încă gîndul să-ți 
iei o secretară ?

DAN MARINA, student, 
Brașov.

Ce-i al tău e pus deo
parte. Iți mai sînt dator cu 
61 de răspunsuri—hai să-mi 
achit o parte din datorie : 
1) Just : e cam scurt pre
zentul dacă viitorul începe 
în clipa următoare...2) Mă 
mulțumesc cu puțin și toc
mai asta mă nemulțumește! 
3) Discernămîntul e rara 
facultate de a recunoaște 
apriori că judeci greșit. 4) 
„Mîine va fi frumos“, ne 
anunță meteorologul, con
vins că vremea bună i-o 
datorăm lui... 5) Drept ar 
fi să existe viată și pe alte 
planete. De ce numai Pă- 
mîntul să fie pedepsit ? 
6) Punctualitatea e ambi
ția de a întârzia mai puțin 
decît alții. 7) Nu, nu cred 
în baftă. E un noroc intrat 
pe ușa de serviciu. 8) Cu
cerirea Cosmosului nu-i o 
dovadă că ne-am terminat 
treburile pe Pămînt... 9) 
Idealurile nu se găsesc ; se 
caută. 10) Snob, fățarni
cul jinduiește după satis
facția de a-1. numi măcar 
ipocrit, dacă nu filistin I

Pe sîmbăta viitoarei

PREGĂTIREA TEMEINICĂ
(Urmare din pag. I) 

îndeplinească nor
mele, sînt tocmai cei 
care la orele de 
practică, nu au lu
crat efectiv pe ma
șini.

în al treilea rînd, 
ne preocupăm ca 
maiștrii instructori 
să fie recrutați în 
special din rindul 
lucrătorilor mai ti
neri, dar cu experi
ență bogată și cu 
multiple și proaspe
te cunoștințe profe
sionale. Și această 
măsură este un răs
puns la cerințele 
real ,ii din secțiile 
noastre. Avem apoi, 
în vedere, ca maiș
trii respectivi să 
aibă și un rol im
portant în educarea 
multilaterală a uce
nicilor, să poată par
ticipa alături 'de ei 
la celelalte acti
vități ale organiza

ției U.T.C., deci să 
fie cu ei nu numai 
acolo, la strung, ci 
și în afara secției, 
în afara uzinei.

Tot pornind de la 
realități, împreună 
cu serviciul de învă- 
țămint, organizăm 
săptămînal pentru u- 
cenicii din anul I, 
care. în primul an de 
studiu nu fac cursuri 
teoretice, conferințe 
pe teme tehnice, ex
puneri. demonstrații 
practice etc. îi înar
măm, deci, cu anu
mite cunoștințe, nea
părat necesare bunei 
desfășurări a orelor 
de practică, de
prinderii A.B.C.-ului 
meseriei. în același 
scop, organizăm în- 
tilniri ale acestor ti
neri cu conducători 
ai procesului de pro
ducție și cu munci
tori de înaltă califi
care. unde iau cu
noștință de emoțio

nante fapte de mun
că, unde le sînt sti
mulate gindurile de 
afirmare profesio
nală.

La sfîrșitul fiecă
rui trimestru, uce
nicii la locul de 
muncă, precum și e- 
levii școlii profesio
nale, execută cite o 
probă practică. La 
propunerea noastră, 
a comitetului U.T.C. 
al întreprinderii, s-a 
hotărit ca această 
probă practică să cu
prindă piese sau 
subansamble necesa
re în procesul nostru 
de producție. în fe
lul acesta ucenicii 
sînt implicați în răs
punderea colectivă 
față de produsele u- 
zinei, față de nume
le ei. Am căutat, 
deci, să formăm și a- 

' numite atitudini mo
rale față de mun
că și de produse
le muncii.

REALA
INTEGRARE

î

(Urmare din pag. I)

de eficiență. Ea exclude ideea suprapunerii de planuri și su
primării de structuri care și-au dovedit finalitatea și viabili
tatea. Ea se dimensionează larg, făcînd ca unitate funcțio
nală a unui triplu beneficiar să reprezinte depășirea stadiului 
in care fiecare componentă a triadei se sprijinea aproape nu
mai prin ea însăși.

Reala integrare duce, mai departe, la omogenizarea crea
ției și la sporirea productivității efortului de inteligență. Foi
țele naturale ale progresului cunoașterii se asociază în macro 
- complexe ale gindirii colective, se stimulează reciproc prin 
competitivitate, își reduc pierderile de timp și evită parale
lismele de utilizare. Tendința mondială a obținerii de sporuri 
practice din cunoaștere pe calea metodologică a interdisci- 
plinarității își găsește, in acest cadru, la noi, o exprimare de 
rang autentic reprezentativ.

In sfîrșit, reala integrare este ea însăși un proces care ne
cesită multă chibzuință, soluții judicios elaborate. Ea nu este 
obiect de decizie particular - administrativă, ci produs firesc 
al dinamicii celor trei componente, a căror mișcare specifică 
este convergentă, in procesul integrării reale, informația de 
control acționează permanent, face ca fiecare stadiu al’deve- 
nini sole să reprezinte consecința legică a celui precedent și 
să aibă trăsătura de nivel a unor cote mai înalte. Dacă în a- 
cest context pripeala ar aduce prejudicii, la fel de neavenite și 
chiar mai mult sînt întîrzierile și amînările de operații. Găsi
rea ritmului cel mai echilibrat de acțiune, adecvat permanent 
premiselor reale, este o treabă de strategie a conducerii, sub
tilă și nuanțată. Liniile directoare ale acestui demers se con
turează tot mai evident.

In fluxul acestuia, atît de complex, învățămîntul (cel supe
rior in speță), cercetarea și producția își găsesc nu numai 
canalele de intercomunicare armonică, ci și resursele combi
nate ale creșterii lor simultane, fără decalaje dăunătoare și 
disfuncționalități corosive. Vorbim, așadar, despre o integrare 
funcțională pentru optimizare, pentru randament, pentru creș
tere.
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PRIMIRE LA
CONSILIULUI

„Fio-

sala

mele pen-
Republicii

Revistă 
politică 
trai al

întrevedere, desfășurată 
atmosferă cordială, au

tere-
Vitan),

pre- 
ina- 
tur- 
s-au

situat 
cu 25 
argint 
Nige-

a primit, vineri la 
pe Pieter Lieftinck, 
executiv Ia Fondul 

Internațional, care se

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
România, ION GHEORGHE MAURER. a primit t

campionatelor europene 
sală la tir, ce vor avea locve,

se anunță foarte 
se întîlnesc Școala 
nerSia București 
sportivă Brașov.

TENIS DE MASA. în vede
rea participării echipelor re-

sapTămînii

Ocl

CIRAZIN

I
I
I

I
I
Isoțul

I

suma

CU PUTIN UMOR

20,15),

palton 
poate 
blană

Apoi 
unei 
prin

„HOLD-UP"... LA C.A.P.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor 
Unite ale Americii, RICHARD M. NIXON, următoarea 
gramă :

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia inaugurării oficiale a mandatului dumneavoastră 

de președinte al Statelor Unite ale Americii,. am plăcerea să 
vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de succes 
deplin în înalta dumneavoastră misiune.

Evoluția favorabilă a relațiilor între Republica Socialistă Ro
mânia și Statele Unite ale Americii, bazate pe stimă și respect 
reciproc, îndreptățește speranța că legăturile de^ colaborare 
dintre popoarele noastre se vor dezvolta continuu, în interesul 
celor două țări ale noastre, al păcii și înțelegerii în lume.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
primului-ministru al Noii Zeelande, NORMAN KIRK, urmă
toarea telegramă :

Stimate domnule Maurer, . . x .
Vă mulțumesc pentru caldul mesaj de felicitări pe care m 

mod sin-cer îl apreciez.
împărtășesc speranța dv. că relațiile între țările noastre vor 

continua să se dezvolte.
La rindul meu. transmit Excelenței Voastre urările 

tru continua bunăstare a guvernului și poporului 
Socialiste România.

i Socialiste 
..... ___________  _________ . din partea

primului-ministru al Japoniei, KAKUEI TĂNAKA, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările cordiale și bunele 
urări transmise cu ocazia numirii mele in calitate de prim- 
ministru al Japoniei. .... .- .,

împărtășesc convingerea dv. că bunele relații dintre țările 
noastre vor continua să se dezvolte.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER. a primit din partea 
Primului-ministru și Ministrul Afacerilor Externe al Afganista
nului, MOHAMMED MOUSSA SHAF1Q, următoarea telegramă :

As vrea să mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul căl
duros de felicitări. Adresind cele mai bune urări Excelenței 
Voastre, doresc să-mi exprim convingerea că relațiile de prie
tenie dintre țările noastre se vor întări continuu.

PREȘED/NTELE 
DE MINIȘTRI

Un colectiv de specialiști de 
la Institutul de cercetări și pro
iectări miniere pentru huilă din 
Petroșani și de la Centrala căr
bunelui din localitate au reali
zat un nou procedeu de betona- 
re a galeriilor miniere. Instala
ția va fi utilizată în subteran 
pentru betonarea galeriilor cu 
profil mare, ce urmează a fi 
construite în cadrul noii ex
ploatări miniere Livezeni. Se a- 
preciază că folosirea noului pro
cedeu va asigura o productivita
te superioară, obținerea unei vi
teze de betonare a galeriilor de 
80 metri liniari pe lună, precum 
și însemnate economii de mate
rial lemnos.

tinuata șl astazi, în versiu
ne modernă. Orfevria, meș
teșug, răspîndit în Bistrița 
de acum 4—500 de ani, s-a 
metamorfozat într-o adevă
rată artă artizanală. Un sin
gur exemplu : păpușile îm
brăcate în costume naționa
le, posesoare deja ale unei 
excepționale notorietăți in
ternaționale.
• La Uzinele de autotu

risme din Cîmpulung Mus
cel este expusă o mașină, 
realizatoare a unui adevărat 
record. E vorba de un IMS 
cu care s-a parcurs aproxi
mativ un milion de kilo
metri și care ar mai fi pu
tut străbate încă în bune 
condiții șoselele țării, dacă 
n-ar fi fost achiziționat 
piesă de muzeu.

• A fost încheiată

strucția drumului care, de-a 
lungul a 13 kilometri, încon
joară lacul de acumulare 
de la Vidra, a Hidrocentra
lei de pe Lotru.

• In județul Constanța a 
luat ființă prima Asociație 
a folcloriștilor.' care își pro
pune să cerceteze și să va
lorifice creația populară din 
Dobrogea. Asociația va or
ganiza în curînd festivaluri 
folclorice, simpozioane, mese 
rotunde, colocvii și comuni
cări științifice pe teme de 
etnografie șl folclor.
• Cunoscuta bibliotecă 

„Astra“ din Sibiu a achizi
ționat de curînd peste 300 
ae exemplare de ex-libris- 
uri; aparținînd unor cunos
cute personalități culturale 
de acum cîteva secole 
orașului.

HE-ÄM INFORMAT 
PENTRU DV.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, 
amiază, 
director 
Monetar 
află într-o vizită în țara noas
tră la invitația Ministerului 
Finanțelor.

La 
într-o 
luat parte Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, și Iulian 
Bituleanu, adjunct al minis
trului.

In timpul întrevederii au 
fost abordate probleme legate 
de activitatea Fondului Mone
tar- Internațional.

NOUTĂȚI PE LITORAL
în plină iarnă, stațiunile ce 

pe litoral cunosc totuși o ani
mație sui generis. E vorba de 
activitatea personalului sezonier 
(prezent în timpul verii în în
treprinderile de turism, alimen
tație publică, hoteluri, alte ser
vicii), care învață acum a doua 
și chiar a treia meserie, în ca
drul Oficiului de producție in
dustrială recent înființat pe li
toral.

Au luat astfel ființă Ia Mama
ia, Mangalia, Eforie Nord, secții 
productive specializate în dome
nii dintre cele mai variate ! 
confecționare de obiecte de ar
tizanat, covoare, articole de 
croitorie, broderie, lenjerie, de- 
corațiuni interioare, etc. Deci 
noi premise în măsură să com
pleteze, în sezonul estival, atri
butele de gazdă primitoare și 
de bun gust ale litoralului ro
mânesc.

De ce oare nu vine odată 
tonul p îl aștept de anei mi
nute" — ne mărturisea înciu
dată eleva Sanda Brebu, pe 
care am surprins-o, zilele tre
cute, la postul telefonic pu
blic de la Complexul „Ori
zont" (Drumul Taberei!). în 
sceastă ipostază de neplăcu
tă... expectativă. Fără alte co
mentarii.

• Uzina „23 August" (Bd. 
Muncii 256, telefon 43.04.40) 
angajează tineri pentru a 
lucra in meseriile ; lăcătuș, 
forjor, sudor electric, maca
ragiu, frezor, rabotor. niode- 
lier, strungar, rectificator, 
gazogenist, mecanic locomo
tive Diesel.
• Uzina „Metalica" (str. 

înclinată 129, telefon 23.73.80) 
angajează ; formatori, poli- 
zatori, vopsitori, presatori, 
sudori electrici, macaragii.

• I.I.L. Precizia (str. Teo- 
fil Rudeanu 12—14, sector 4) 
angajeaiză : tiniplari, zidari, 
turnători, instalatori, vopsi
tori, muncitori necalificați).

La invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Fran
ceze, Maurice Schumann, va 
face o vizită oficială în țara 
noastră, în zilele de 29 și 30 
ianuarie 1973.

A apărut 
„ERA 

SOCIALITÀ“
teoretică și social- 

a Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 

Român
Nr. 2 — ianuarie 1973

DIN SUMAR :
Leonte Răutu : Dinamica 

structurilor și relațiilor so
ciale în societatea socialistă ; 
Dumitru Popescu : Critica 
de artă — parte componentă 
a îndrumării culturii de că
tre partid ; Constantin Dăs- 
călescu : Centralism și auto
nomie în conducerea jude
țului ; Gheorghe Boboș : 
Atragerea maselor In jjro- 
cesul conducerii ; Ion Margi- 
neaiiu : Politica externă a 
României : dinamism și spi
rit constructiv ; Maria Flltc- 
să, Silviu Ștefan : Un expe
riment economic și conclu
ziile sale practice ; Ion 
Păcuraru : Probleme ale fo
losirii mai raționale a forței 
de muncă ; Andrei Silard ; 
Implicații sociale ale elec
tronicii. CONSULTAȚII — 
Stelian Stoica : Principiile 
moralei comuniste în lumina 
proiectului de norme ale 
vieții si muncii comuniștilor. 
ȘTIINȚA ȘI INVAȚAMINT 
— Ion Rebedeu : Spirit mi
litant și combativ în pre
darea științelor sociale. 
OPINII — Ion Trăistaru : 
-"■u privire la fondul național 
de dezvoltare economico-so- 
cială. Rubricile : _ Dezbateri 
științifice ; Din mișcarea co
munistă și muncitorească 
mondială ; Viața internațio
nală ; Curente și idei ; Cărți 
și semnificații ; Cuvîntul ci
titorilor.

HANDBAL. In cadrul finalei 
„Cupei campionilor europeni" 
la handbal feminin, mîine, la 
Timișoara, este programalâ de 
la ora 19,30 în sala sporturilor 
din localitate, partida dintre 
Universitatea și F.I.F. Copen
haga (Danemarca). întîlnjre 
arbitrată «de bulgarii Spasov 
și Varbanov. Dorind o afirma
re cît mai concludentă în ie
rarhia handbalului european, 
sperăm că studentele timișo- 
rence vor da o replică serioa
să campioanei Danemarcei.

— La Galați, se desfășoară 
al doilea tur de sală al campio
natului masculin, astăzi fiind 
programată etapa a XlV-a, iar 
mîine etapa a XV-a.

SCHI. în întreaga țară a nins. 
Pîrtiile de schi din regiunile 
alpine ofe.ră un cadru favora
bil pentru organizarea de con
cursuri, atî.t pentru consacrati 
cit și pentru începători. De 1- 
semenea, mult îndrăgita „să
niuță“ poate deveni un divertis
ment plăcut în acest sfirșit de 
săptămînă acolo; unde iniția
tiva nu lipsește...

DOMNULUI PROFESOR 
DRAGOSTE : rulează la 
la (orele 8,30; 11; 13,30
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 18; 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;13,15;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,15).

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

ARENA AERIANA ; rulează la 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,80; .16; 
18,15; 20,30).

PE ARIPILE V1NTULUI : 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 Bucu
rești (orele 8,30; 11 ; 13.30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 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 13; 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 MARILOR — 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), 
Giulești (orele 15,30; 19), Miorița 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CU MÎINILE CURATE t rulează

O Primul aparat telefonic 
cu circuite imprimate a fost 
realizat recent la Uzinele 
„Electromagnetica" din Ca
pitală. Cîteva caracteristici : 
simplitate, linie estetică, si- 

. guranță sporită în funcțio
nare. De remarcat că chiar 
anul acesta 3 000 de abonați 
vor beneficia, experimental, 
de astfel de receptoare.

• In orașul Bistrița tradi
ția vechilor bresle este con-

BOX. La Brașov, în cadrul un concurs de selecție în vede- 
campionatului școlilor sporti- 

duminică într-o gală care 
interesantă 

sportivă E- 
cu Școala

prezentative la competițiile in
ternaționale ale acestui sezon 
azi și mîine, începînd de la 
orele 9 și 16,30 va avea loc 
în sala „Floreasca“ un concurs 
de verificare a jucătorilor frun
tași din întreaga țară.

TIR. Pe poligonul din
de sport a clubului Petrolul — 
Ploiești, duminică, va avea loc

• FLORIN GHEORGHIU 
CONDUCE ÎNAINTEA ULTI
MEI RUNDE A TURNEULUI 
DE LA ORENSE

înaintea ultimei runde a tur
neului internațional de șah 
de la Orense. marele maes
tru român, Florin Gheorghiu, 
continuă să se afle în frun
tea clasamentului cu 8 punct?. 
Pe locul secund este situat 
Pîdevski 
urmat 
Benko 
Ciociltea .

în ultima rundă,
(cu piesele negre) va juca îm
potriva lui Cobo, iar Ciocîltea il 
va intîlni pe Durao.

• ÎNCHEIEREA JOCURILOR 
SPORTIVE AFRICANE

Desfășurate timp de aproape 
două săptămini, „Jocurile spo.'-

tive africane“ s-au încheiat pe 
stadionul Național din Lagos cu 
o frumoasă festivitate.

Cei 70 000 de spectatori 
zenți pe stadion au asistat 
intea festivității la finala 
neului de fotbal, în care
întîlnit reprezentativele Nigeriei 
și Guineei. Fotbaliștii nigerieni

cu

rea campionatelor 
de ,
la Linz (Austria).

TENIS. La Iași, se desfășoa
ră turul al III-lea din cadrul 
„Cupei Unirea“ în întrecerile 
masculine, iar fetele în primul 
tur al acestei competiții. Parti
dele au loc în fiecare zi de la 
ora 8 Și la ora 15.

UNDE PUTEM PATINA. Da
torită timpului favorabil reco
mandăm amatorilor de patinaj 
din Capitală, patinoarele unde 
pot să practice sportul preferat.

— Patinoarul acoperit „23 
August", azi de la ora 17-19. 
iar duminică de la orele 10-12 
și 17-19.

— Patinoarul artifical 
reasca“ în tot timpul zilei.

— în parcul Palatului pionie
rilor, funcționează un . patinoar 
natural pus la dispoziție pio
nierilor și elevilor, zilnic, în? 
tre orele 9-13 și 15-17.

— Pe Iacul Cișmigiu și pe 
patinoarul amenajat pe 
nul Olimpia (șoseaua __
se poâte patina zilnic, între o- 
rele 8.30-18,30.

— Pe terenul de baschet de 
Ia „Progresul“ (str. dr. Staico- 
vici) a fost amenajat un pati
noar deschis între orele 9-12 și 
15-18,30.

GABRIEL FLOREA

AȘ DORI O BLANA 
DE MIEL I

Scena s-a petrecut acum 
cîteva zile, pe la ora 9 dimi
neața, intr-un apartament 
din strada Monideniei nr. 10 
(Iași).

— Bună ziua, ce doriți ?
— Aș vrea să cumpăr de 

la dv. o blană de miel !
în ciuda aparențelor, soli

citarea făcută gospodinei de 
către tînărul elegant îmbră
cat, nu era lipsită de un te
mei real. Soțul Idiei Avram 
poseda cîteva oi și lucrul era 
cunoscut de către vecini.

— Doresc — continuă tînă- 
ul — să-mi fac un 
clasa-ntîia", așa că 

mi-ați putea vinde o 
de miel.

— Poftiți înăuntru ; 
meu nu este acasă, dar pu
tem discuta.

...Ce a urmat ? Falsul cum
părător a scos un... cuțit !

— Să-mi dai toți banii pe 
care îi ai în casă, coană, alt
fel... !

Femeia a încercat totuși să 
se împotrivească. Huliganul 
a început s-o lovească, 
a trecut la efectuarea 
adevărate percheziții 
casă.

A reușit să fugă cu 
de 5 000 de lei, din care 2 400 
in obligațiuni C.E.C.

O jumătate de ceas 
tîrziu Idia Avram informa 
organele de miliție asupra 
semnalmentelor hoțului; vîr- 
sta 30—35 de ani. înălțimea 
circa 1,60 m.. slăbuț, mers 
normal, blond ; purta o saco
șă tip sport, un palton gri, 
căciulă neagră.

Rugăm ca oricine poate da 
informații in acest sens să se 
adreseze Miliției municipiu
lui Iași sau Inspectoratului 
general al miliției.

Loc de muncă — nu aveau. 
Intenții serioase in acest 
sens — nici atît !

Zilele și le petreceau după 
același „program“ : pierdere 
de vreme — dimineața, la 
prînz și seara.

In „timpul liber“ cei doi 
amici, Ion Petre și Constan
tin Biciu, din satul Mărcu- 
lești (județul Ialomița), se o- 
cupau cu tot felul de învîr- 
teli. Un exemplu concret ? 
Furtul unor animale de la 
C.A.P.-ul din coifiună.

Deși — din cîte am aflat — 
s-au „antrenat“ serios în ve
derea acestui original „hold- 
up", nu au putut evita dezno- 
dămîntul destinat oricărui in
fractor : „remediul“ prescris 
de lege !

• Wrz

La Galați, a avut loc, zilele 
trecute, un Revelion deosebit! 
Cine sînt totuși tinerii — plini 
de umor (să recunoaștem) — 
care au sărbătorit cu o săp- 

tîrziu Noul An ? 
uteciștii schim- 
la laminorul de 

al Combinatu- 
cei care, in 

a anului e-

locul secund este 
(Bulgaria) cu 7 puncte, 
la rîndul- său • de 
(S.U.A.) — 6,5 puncte, 
(România) — 6 puncte. 

Gheorghiu

și-au adjudecat victoria 
scorul de 2—0 (1—0).

în clasamentul final pe me
dalii, pe primul loc s-a 
Republica Arabă Egipt, 
de medalii de aur, 16 de 
și 17 de bronz, urmată de

CONCURSUL 
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Cagliari — Bologna 
Fiorentina — Internazionale 
Juventus — Roma 
Lanerossi — Atalanta

ria — 18—25—20, Kenya 9—9—10, 
Uganda — 8—6—6, Ghana — 
7—7—13, Algeria — 4—5—13, 
Tunisia — 4—6—3, Etiopia — 
4—3—6, Senegal — 4—2—7 etc.

Lazio — Napoli 
Milan — Verona 
Palermo — Ternana 
Sampdoria — Torino

X
1

1, X
1, X, 2

Ascoli — Como 1
Catania — Brinddisi 1
Foggia — Varese 1,X
Lecco — Genoa 2

Taranto — Perugia X

O nouă misiune a început. Cli
nele de serviciu, „Briză", și condu
cătorul său caută urma... Vom 
reveni, în curînd, în cadrul ru
bricii noastre, cu amănunte. Unde 
conduce oare aceasta ? I

tămînă mai 
E vorba de 
bului C de 
tablă groasă 
lui siderurgic, 
prima noapte _ 
rau prezenți la locul de mun
că, dfnd primele laminate de 
tablă groasă ale anului 1973. La 
casa de cultură a orașului, ti
nerii au petrecut, au ridicat pa
harul pentru rezultate tot mai 
bune în producție, s-au între
cut Intr-un original concurs 
fulger pe meserii ; cîștigătorii 
— „echipajul" condus de I. 
Bikoi — au fost premiați pe 
loc. Cu aceeași ocazie s-au !n- 
mînat și premiile concursului 
„Cincinalul înainte de termen", 
desfășurat între brigăzile artis
tice de agitație din cadrul sec
țiilor C.S.G.

GHEORGHE ȘEITAN

Rubrică realizată de ANDREI BARSAN

— Pe ce căi se fundamentea
ză noile procedee tehnologice, 
realizate In Institut !

— Cea mal importantă — ne 
declară ing. Claudiu Ștefănes- 
cu, director tehnic la Institutul 
de cercetări pentru tehnologia 
construcțiilor de mașini — o 
constituie fără îndoială vastul 
cîmp de cercetare la fața locu
lui, adică uzina.

O altă modalitate constă în 
cercetările efectuate de specia
liștii noștri în laboratoarele 
institutului. Și ele sînt puter
nic ancorate In realitatea prac
ticii industriale. Există, de ase-

menea, o cale, spunem,
mixtă ! Uzina ne pune la dis
poziție spațiul experimental, 
propriile ei date statistice, uti
laje, iar noi deplasăm zilnic a- 
colo proiectanți sau cercetă
tori care desăvîrșesc studiul.

— Un exemplu concret?
— De cîteva luni, Uzinele „A- 

utobuzul“ și „Metalica" din Bu
curești folosesc curent un nou 
produs tehnologic realizat în a- 
cest mod și brevetat ca inven
ție de unul din inginerii insti
tutului. Este vorba de un agent 
de luciu, numit „cirazin“, nece
sar în operațiile de zincare. 
Două din avantajele noii tehno
logii ; înlocuiește un produs 
similar, din import (extrem de 
costisitor) și, nu este cltuși de 
puțin nocivă.

DORIN SANDU

OLIMPIADA 
MECANIZATORILOR
Terteja Gheorghe, de la I.A.S. 

Berzovia, Janoi Ion, de la 
S.M.A. Berzovia și Petrovici 
Ratomir, de la S.M.A, Zlatița, 
sînt în ordine cîștigătorii pri
melor trei locuri ale fazei ju
dețene a Olimpiadei mecani
zatorilor, concurs care s-a des
fășurat în localitatea Berzovia. 
C-u acest prilej a avut 
o consfătuire la care au 
cipat cadre de conducere 
nitățile agricole șl din 
organelor județene t
S.M.A. și I.A.S., Casa agrono
mului, Consiliul județean al 
sindicatelor. Acțiunea s-a în
cheiat cu prezentarea a două 
filme agricole șl un spectacol 
susținut de formațiile artistice 
ale Ateneului tineretului din 
Reșița. (DIRMON SAVU)

loc și 
parti- 

din u- 
partea 

trusturile

ROMANIA-FILM
PREZINTĂ

RĂZBOIUL

producție a studiourilor engleze 
Cu : PETER O’TOOLE, si PHILIPPE NOIRET 
Regia : PETER YATES

Unirea (orele 15,30;
Munca (orele 16; 18; 20).

JOE H1LL ; 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).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20.15).

AM INCALCAT LEGEA : ru
lează la Pacea (orele 15.45; 18; 
20) Buzeștl (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).

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Popular (orele 15,30; 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 
20.151.

FEȚE 
Cosmos

CASA
RATA :
rele 16; 18; 20).

SECERA VTNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 18; 
20.15).

SFlRȘITUL LIUBAVINILOR : 
rulează la Laromet (orele 15.39; 
17.30: 19.30).

PROSTĂNACUL (orele 10; 12;
14), ÎNGERUL (orele 16,30; 20,45), 
EU, BUNICA, ILICO ȘI ILARION 
(ora 18,45), rulează la Cinemateca 
t.Union",
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la Rahova (orele 15,30; 18;

IN SOARE : rulează la 
(orele 15.30; 18: 20.15).
DE LINGĂ CALEA FE- 
rulează la Progresul (o-

Opera Română : TURANDOT — 
ora 19; Teatrul de Operetă : PA- 
GANINI — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : DULCEA PASĂRE A TI
NEREȚII — ora 20; (Sala Studio) : 
A DOUA FAȚĂ A MEDALIEI — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ‘ ora 
19,30; (Sala Studio) : VICARUL — 
ora 20; Teatrul „C. 1. Nottara" 
(Sala Magheru) ; ADIO CHARLIE 
— ora 19,30; (Sala Sudio) ; BĂR
BAȚI FARA NEVESTE — ora 20; 
Teatrul de Comedie ; MUTTER 
COURAGE — ora 20; (la Clubul 
Uzinei „Republica“) : PREȘUL — 
ora 16; Teatrul Mic : TESTAMEN
TUL CÎINELUI — ora 20; Teatrul 
Giulești : FREDDY — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : UN ȘI
RAG DE PERLE — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu“ : HANUL PI
RAȚILOR — ora 19.30; (la Sala Pa
latului) : SICILIANA — ora 19,30; 
Teatrul ,,Ion Creangă“ ; COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : ILEANA ȘINZIANA — 
ora 17: (Sala Academia) : RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : FLORI ALE
SE — ora 19,30; Circul „Bucu
rești" : APRINDEȚI STELELE — 
ora 19,30.

IANUARIE

: MOTANUL IN
II; LACUL LE-
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Opera Română 
CALȚAT ■ 
BEDELOR 
Operetă : 
BRUNE — 
BERTATE 
Național 
Comedia) : 
LAMPA — ora 10,30; DULCEA PA
SARE A TINEREȚII — ora 15,30; 
COANA CH1RIȚA — ora 20; (Sala 
Studio) : . DESPRE UNELE ' 
SURI, NEAJUNSURI ȘI 
C1ENȚE IN DOMENIUL 
GOSTEI — ora 10.30; JOCUL DE-A 
VACANTA — ora 15,30; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandfa“ 
(Schitu Măgureanu) : LUCEAFĂ
RUL .— ora 10; D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 15; LEONCE ȘI LE
NA — ora 20; (Sala Studio) : VA
LENTIN ȘI VALENTINA — ora 
15; IUBIRE PENTRU IUBIRE — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru): PETRU RAREȘ — 
ora 10; ADIO CHARLIE — ora 
15,30; OMUL CARE... — ora 19.30; 
(Sala Studio) : O LUNA LA 
ȚARA — ora 16; GAIȚELE — ora 
20; Teatrul de Comedie : MATI
NEU LITERAR urmat de un con
cert coral susținut de corul „Ma
drigal“ — ora 10,30; CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHI A — ora 
15.30: DISPARIȚIA LUI GALY
GAY — ora 20; Teatrul Mic : FATA 
CARE A FĂCUT O MINUNE — 
ora 10,30; VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 15; DUPĂ CĂDERE 
— ora 19,30; Teatrul Giulești i 
CASA CARE A FUGIT PE UȘA - 
ora 10 : ESCU — ora 19.30; Teatrul 
Evreiesc de stat : DOUA N.UNȚ1 
ȘI UN DIVORȚ — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) i

- ora
—■ ora 19; Teatrul de 
SPUNE, INIMIOARA, 
ora 10.30; VINT DE LI-

— ora 19,30; Teatrul 
„I. L. Caragiale“ (Sala

UN FLUTURE PE

Lll>- 
DEFI- 
DRA-

REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu" : SICI
LIANA — ora 10 și 19,30; (la 
Sala Palatului) : CRIZANTEME 
MUZICALE — ora 16 și 19,30; Tea
trul „Ion Creangă“ ; PINUCCHIO 
— ora 10; COMOARA DIN INSU
LA PIRAȚILOR — ora 16; Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) : ILEA
NA ȘINZIANA — ora 11; (Sala 
Academia) : RAI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 11; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : PE, PLAIURILE MIORI
ȚEI — ora 19,30; Circul „Bucu
rești" : APRINDEȚI STELELE — 
orele 10; 16 Și 19,30.

SIMBĂTĂ, 20 IANUARIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,05 Cunoașteți legi
le ? 9,20 A fost odată ca nicioda
tă........... Prințesa tristă“ (I) — film
artistic, producție cehoslovacă. 9,50 
De vorbă cu gospodinele. 10,05 Mai 
aveți o întrebare ? „Proiecte gran
dioase la scară planetară". 10,45 
Festivaluri folclorice. 11,00 Cărți Și 
idei. 11,25 Muzicieni ai secolului 
XX. 12,15 Cîntec de dor. Balet pe 
muzică interpretată de Maria Tu
nase. 12,45 Telejurnal. 16,30 Emisiu
ne în limba germană. 18,15 Ritm, 
tinerețe, dans. 19,00 Medalion Al. 
I. Cuza. 19,20 1001 de seri : „Aven
turile lui Peti". 19,30 Telejurnal. 
20,00 52 de inițiative in 52 de săp- 
tămtni. 20,15 Tele-enciclopedia. 21,00 
Film serial ; Mannix. Episodul „Nu

se moare de două ori“. 21,50 Va
rietăți Internaționale. 22,50 Telejur
nal. 23,00 Handbal masculin : Di- 
namo București — Universitatea 
București (repriza a Il-a). înregis
trare de la Sala sporturilor 
Galați.
PROGRAMUL II

16,30 Agenda. 16.40 Cîntece și 
jocuri populare. 17,10 Film docu
mentar : „Crestături în lemn“ — 
producție a studioului „Ai. Sahia“. 
17,20 Pagini muzicale clasice. 17,40 
Film artistic : „Servus Vera“. Pro
ducție a studiourilor din R. P. Un
gară.

DUMINICA, 21 IANUARIE 1973 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,00 Concert extraordinar. Beetno- 
ven in interpretarea pianistului 
Valentin Gheorghiu. 12,00 De strajă 
patriei. 12,30 Emisiune în 
maghiară. 14,00 360 de grade. 
Film serial pentru tineret : 
duți în spațiu. Episodul XIII — 
„Oglinda magică“. 17,55 Avanpre
mieră. 18,00 Cintare patriei. Con
curs coral interjudețean. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,10 Re
portaj TV. Metamorfoze pe Valea 
Gurghiului. 20,30 Film artistic : 
Floarea soarelui. Coproducție ita- 
lo-sovietică. 22,10 Intermezzo dan
sant cu orchestra Valențiu Grigo- 
rescu și grupul de balerini condus 
de Petre Ciortea. 22,25 Telejurnal. 
22,35 Handbal masculin: 
Baia Mare—Steaua București 
priza a Il-a). înregistrare din 
sporturilor din Galați.

PROGRAMUL II
12,30 Promenada duminicală, 

închiderea emisiunii de

limba
17,10 

Pier-

Minaur 
(re

sala

15.00 
prînz. 

20,00 Eroi îndrăgiți de copil : Hans 
cel curajos. 20.25 Teatru liric 
Selecțiuni din opera Regele 
thur de H. Purceii (partea a Il-a). 
înregistrare din concert public. 
21,15 Reportaj bucureștean.

T.V. 
Ar-

producție a studiourilor italiene
Cu : ENRICO MARIA SA LE R NO, MARIAN- 

GELA MELATE, MARIC ADORF, FRANCO 
FABRIZI, CYRIL CUSACK.

Regia : STEFANO VENZINA. 
Film distins cu Cencha de Plata 

Sebastian 1972.
San



de peste hotare SUBLINIERI

SOLDR PENTRU FANTOME

Lucrările Comisiei
mixte guvernamentale

româno-bulgare
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL 
R. P. BULGARIA, STANKO TODOROV, L-A PRI

MIT PE LEONTE RĂUTU ’
In zilele de 17—19 ianuarie 1973, la Sofia au avut Ioc lucră

rile Sesiunii a X-a, jubiliare, a Comisiei mixte guvernamentale 
romàno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică.

Comisia a constatat cu satis
facție. că relațiile economice și 
tehnico-științifice romàno-bul
gare s-au dezvoltat și diversifi
cat continuu, ceea ce s-a reflec
tat. în special. în creșterea de 
aproximativ șase ori a volumu
lui schimburilor comerciale în 
decursul ultimilor zece ani.

în vederea îndeplinirii preve
derilor protocolului încheiat în 
septembrie 1972 între delegații
le de partid și de stat ale ce
lor două țări, la actuala sesiu
ne a fost aprobat programul 
privind efectuarea lucrărilor de 
proiectare și de pregătire a 
construcției complexului hidro
tehnic „Cioara-Belene“ și s-a 
semnat convenția interguverna- 
mentală privind constituirea 
comisiei mixte care va coordo
na realizarea acestui important 
obiectiv.

La sesiune au fost convenite, 
de asemenea, măsuri concrete 
pentru finalizarea unui număr 
însemnat de acțiuni de colabo
rare, cooperare 'și specializare 
In producție. în special, în do
meniul mașinilor-unelte. produ
selor electrotehnice, pieselor și 
subansamblelor pentru autoca-

★

mioane și autoturisme, produ
selor metalurgice.

în domeniul științei și tehni
cii, a fost semnat un protocol 
de colaborare pe perioada 
1973—1975 între organele de re
sort din cele două țări. Totoda
tă, comisia a stabilit noi mă
suri în domeniul schimburilor 
comerciale româno-bulgare în 
vederea depășirii volumului 
prevăzut pentru anul 1973 in 
acordul comercial de lungă du
rată.

Protocolul Sesiunii a X-a>ju- 
biliare. a comisiei a fost sem
nat de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele părții române în comisie 
și de tovarășul Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții bulgare în co
misie. Convenția privind cons
tituirea Comisiei mixte pentru 
problemele complexului hidro
tehnic „Cioara-Belene“ a fost 
semnată de Constantin Băbălău. 
ministrul energiei electrice a 
R.S. România, și de Hristo Pa- 
naiotov, ministrul industriei 
grele al R.P. Bulgaria.

★

Imagine din Leningrad

NOUĂ 1NTÎINIRE
A EXl'ERȚILOR 
DELEGAȚIILOR 

R.D. VIETNAM
ȘI S.U.A

avut loc, în sub-

NOTELE GUVERNELOR
u u

PENTRU DEZARMARE IN EUROPA
* 

Ce- 
R.P. 
țări 
Sta-'

Agențiile C.T.K., P.A.P.
M.T.I. informează că R.S. 
hoslovacă, R.P. Polonă și 
Ungară au adresat unor 
vest-europene, precum și
telor Unite și Canadei, note în 
legătură cu consultările pregă
titoare privind convorbirile a- 
supra reducerii forțelor armate 
și a înarmărilor pe continentul 
european. Guvernele cehoslo
vac. polonez și ungar arată că

sînt gata să participe. începind 
de la 31 ianuarie 1973. la aces
te consultări, considerînd că la 
ele pot participa, pe baze egale, 
toate țările din Europa care 
vor manifesta interes, precum 
și Statele Unite și Canada. No
tele subliniază că examinarea 
reducerii forțelor armate și 
înarmărilor pe continent nu 
trebuie să fie o prerogativă a 
alianțelor militar-politice.

REUNIUNEA
PREGĂTITOARE

DE LA HELSINKI
ședința de vineri 

multilaterale 
pregătirii con- 
general-eurOpene

securitate 
au luat

în aceeași zi. tovarășul Le
onte Răutu. a fost primit de 
Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria.

La primire au participat, de 
asemenea, tovarășii Jivko Jiv- 
kov, Constantin Băbălă.u și Ni
colae Blejan.

Cu prilejul convorbirii care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltă
rii și adincirii. în continuare, a 
relațiilor de colaborare econo
mică și tehnico-științifică din
tre cele două țări.

Bonn : Declarația guvernului
prezentată in Bundestag

întrunirea Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea

și co
cu vîn-

Frânței, 
Austriei, 

Marino și

La PanmunjOn a avut loc o 
nouă reuniune a Comisiei mili
tare de armistițiu din Coreea, 
în cadrul căreia reprezentantul 
R.P.D. Coreene a formulat un 
protest energic în legătură cu 
introducerea, de către autorită
țile militare americane, în Co
reea de Sud. a unei nave mili
tare. fapt. care contravine fla
grant prevederilor acordului de

armistițiu — transmite A.C.T.C. 
Agenția coreeană de știri men
ționează că această acțiune in
tervine după introducerea re
centă în Coreea de Sud a unui 
mare număr de avioane devînă- 
toare și bombardament ameri
cane, precum și a unor însem
nate cantități de armament și 
tehnică modernă de luptă.

După cum s-a mai a- 
nunțat, în prima zi a se
siunii noului Bundestag 
vest-german, cancelarul 
Willy Brandt a prezentat 
declarația 
tală.

guvernamen-

politica exter- 
afirmat că gu-

Protocol româno-chinez
Vineri a fost semnat la Pe

kin un protocol în baza căruia 
R.P. Chineză livrează României 
unele obiective industriale și a- 
cordă asistență tehnică pentru 
construirea lor.

în numele celor două guver
ne, protocolul a fost semnat de 
Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul României la Pekin și Han 
Ciun-cen. ministru adjunct pen
tru relații economice cu străi
nătatea.

în ce privește 
nă, cancelarul a 
vernul său va continua consec
vent politica de bună vecinăta
te. Pe primul loc al obiectivelor 
ei se află uniunea vest-europea- 
nă, preconizată de conferința la 
nivel înalt a Pieței comune, des
fășurată în toamna anului tre
cut la Paris.

„Construcția tratatelor noas
tre bilaterale de renunțare la 
folosirea forței, încheiate mai 
întîi cu Uniunea Sovietică, ne
cesită încheierea unui asemenea 
tratat cu Republica Socialistă 
Cehoslovacă vecină, a spus vor
bitorul. Guvernul federal speră 
să poată ajunge, intr-un viitor 
previzibil, la o înțelegere prin 
care acordul de la München să

mai împovăreze relațiile din- 
cele două state. Guvernul 

va continua dialogul 
' de 

poată

nu 
tre 
federal 
politic cu statele Tratatului 
la Varșovia, sperînd să 
include in acest dialog- Buda
pesta și Sofia. Totodată, el nu 
va neglija contactul cu statele 
nealiniate“. Brandt a adăugat că 
R.F.G. va lărgi relațiile sale eu 
R. P. Chineză și cu celelalte sta
te asiatice.

în continuare, cancelarul fe
deral a subliniat că „în prezent, 
încep să se contureze îmbunătă
țiri în relațiile dintre cele două 
state germane. Guvernul fede
ral este hotărît să aplice în 
mod consecvent, pe plan pofitic 
și juridic, tratatul care pune ba
zele dezvoltării relațiilor cu 
R.D.G.“ Brandt a anunțat că o 
dare de seamă scrisă asupra 
dezvoltării relațiilor dintre Re
publica Federală a Germaniei și 
Republica Democrată Germană 
va fi prezentată în legătură cu 
examinarea de către Bundestag 
a tratatului fundamental.

In
a reuniunii 
consacrate 
ferinței 
pentru 
operare
tul reprezentanții 
Elveției, Spaniei, 
Republicii San 
Ciprului. Vorbitorii s-au re
ferit la modalitățile de lucru 
ale reuniunii actuale, precum 
și la unele aspecte ale confe
rinței general-europene.

• Zăpadă de 2 metri 
înălțime în Irak

în nordul Irakului, stratul de 
zăpadă a ajuns, in unele zone, 
la 2 metri. în numeroase re
giuni ale țării, ninsoarea, care 
a căzut neîntrerupt în ultimele 
zile, a provocat întreruperea 
legăturilor telefonice și a circu
lației pe șosele.

• Importuri americane 
din Rhodesia

Un raport al O.N.U. infor
mează că. în perioada 20 mar
tie — 1 octombrie 1972, 21 de
cargouri au transportat în 
S.U.A. peste 100 000 tone me-

Vineri a 
urbia pariziană Gif sur Yvet
te, o nouă mtîlnire între ex- 
perții delegațiilor R.D. 
nam și Statelor. Unite la 
ferința de la Paris în 
blema vietnameză. Cele 
grupuri de experți au fost 
conduse de Nguyen Co That, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe al R.D. Vietnam, 
și respectiv, de William Sul
livan, secretar de stat adjunct 
al S.U.A.

Viet- 
Con- 
pro- 

două

„Lunohod-2"

In noaptea de 18 spre 19 ia
nuarie, a avut loc o nouă le
gătura radio cu aparatul sele
nar autopropulsat „Lunohod-2“. 
Pentru oprirea lunomobilului, 
oamenii de știință sovietici au 
ales un punct de pe suprafața 
selenară, care prezenta caracte
ristici tipice zonei respective și 
au orientat aparatul spre acesta. 
A fost necesară o manevră de 
întoarcere a lui „Lunohod-2“, 
intr-un unghi de peste 100 de 
grade, apoi laboratorul autopro
pulsat a trecut printr-iyi defileu 
îngust, aflat între doua cratere, 
pentru a ajunge pe un versant 
din apropiere și pentru a se roti 
apoi într-un unghi drept. Preci
zia cu caire aparatul a efectuat 
aceste manevre destul de difici
le. asemănătoare unui slalom, a 
produs o vie satisfacție specialiș
tilor.

După oprirea lunomobilului în 
punctul dorit, a fost pus în func
țiune aparatul „Rifma“, menit 
să determine compoziția chimică 
a regolitului — stratul superficial 
al solului lunar.

tale „strategice", provenind din 
Rhodesia. Aceste importuri 
s-au făcut în pofida rezoluții
lor adoptate în organizația 
mondială. privind respectarea 
sancțiunilor economice împotri
va regimului rasist de Ia Sa
lisbury, precizează raportul.

In anturajul unei asemenea instituții fantomatice cum este 
așa-numitul „guvern“ Lon Noi, pronunțarea cumntului „fan
tomă“ trebuie să aibe rezonanța cuvîntului funie în casa 
spânzuratului. Nu știm dacă faliții politici de la Pnom Penh 
sînt tributari angoaselor superstițioase. Aflăm însă că fanto
mele sînt personajul principal al unei noi afaceri de corupție 
pe scară mare (materie în care, să recunoaștem, Lon Noi și 
compania nu au a acuza complexe de inferioritate).

Este vorba de cea mai mare afacere cu fantome stipen
diate din întreaga istorie a istorioarelor cu spirite. De aproape 
doi ani de zile, pe statele de plată ale „armatei“ lonnoliste 
figurează 300 000 de soldați, pentru care, bineînțeles, se varsă 
o remunerație respectabilă. Contabilitatea respectivă ar fi ră
mas, probabil, de domeniul arhivelor. Ar fi rămas dacă n-ar 
fi intervenit un mic accident pe parcurs. „Consilierii mili
tari“ americani au remarcat nu numai că unitățile lonnoliste o 
iau foarte repede la sănătoasa atunci cînd au de înfruntat de
tașamentele forțelor patriotice khmere ci și că „armata“ de 
la Pnom Penh are rîndurile cam rare. Toate aceste observații 
raportate superiorilor, au avut darul să irite pe comanditarii 
de la Washington care s-ar simți trișați în calitatea lot de 
furnizori exclusivi ai soldelor „armatei“ lonnoliste. Consilierul 
special al Casei Albe, generalul Haig a inițiat o anchetă spe
cială. Anchetă care a stabilit că efectivele lui Lon Noi se 
ridică, cu indulgență, la 200 000 de oameni. Reiese așadar că 
s-au plătit solde lunare de 20 de dolari unui număr de cel 
puțin 100 000 de fantome. Solde a căror valoare totală de 
circa două milioane de dolari au intrat, lună de lună, în 
buzunarele unor deloc fantomatice personaje din „guvernul“ 
și „statul major“ de la Pnom Penh. Personaje atît de reale 
îneît fotografiile lor pot fi văzute mai în fiecare zi în presa 
lonnolistă. Pentru că, trebuie adăugat, organizatorii ineditei 
„afaceri cu fantome“, cu un venit net anual cam de 25 de 
milioane de dolari, sînt trei miniștri și însuși șeful „statului 
major“ lonnolist.

Obișnuit probabil, să facă o mină veselă la înmormântare, 
purtătorul oficial de cuvînt al lui Lon Noi, „ministrul" in
formațiilor Keam Reth a remarcat, candid, la o conferință de 
presă că „nu este cazul să se facă prea mare scandal fiindcă, 
s-ar putea ca mulți soldați să fi dispărut în doi ani de război". 
Afirmația este, cert, copioasă. Și, să recunoaștem, are calita
tea de a se baza pe un adevăr, bine cunoscut: dezertările în 
masă din „armata“ lonnolistă. Oricum, la urma urmelor, după 
o asemenea remarcă, americanii ar avea toate motivele să se 
întrebe — o dată mai mult — dacă dolarii trimiși la Pnom 
Penh nu subvenționează o armată de fantome...

Mai dați-ne dolari pentru militari...
Desen de ȘT. COCIOABA

montes, a apreciat că, pentru 
refacerea completă a orașului 
Managua, distrus în timpul seis
mului de la 23 decembrie 1972, 
intr-o perioadă de cinci ani, 
vor fi necesare investiții in va
loare de aproximativ 1 miliard 
de dolari. Pentru ca operațiuni-

fie incheiate în 
an, vor fi nece- 
de 170 milioane

Ie urgente sa 
termen de un 
sare investiții 
dolari.

lor externe, l-au primit pe Ya- 
suhiro Nakasone. ministrul co
merțului internațional și al in
dustriei al Japoniei, care face o 
vizită în R. P. Chineză.

• Agenția C.T.K. informează 
că un tribunal din Praga a con
damnat. vineri, la pedepse cu 
închisoarea pe diferite termene 
un grup de cinci persoane 
au pus la cale deturnarea 
avion civil cehoslovac 
R.F. a Germaniei, acțiune 
a eșuat.

• Agenția P.A.P. informează 
că a fost adusă la Îndeplinire 
sentința prin care Zygmunt 
Garbacki și Marian Roman Voi- 
tasik, au fost condamnați la 
moarte pentru asasinarea, Ia 20 
august 1971, a cunoscutului scri
itor și publicist polonez Jan 
Gerhard, deputat al Seimului.

care 
unui 
spre 
care

• Managua va 
refăcută

Bazîndu-se pe datele furni
zate de o echipă de experți 
mexicani, ministrul lucrărilor 
publice din Mexic, Luis Braca-

premierul Consi-• Ciu En-lai, 
liului de Stat al R. P. Chineze, 
și Ci Pin-fei, ministrul afaceri-
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a ncepem noul an după jubileul proclamării Repu- 
■***■ blicii, cu mindria și satisfacția marilor realizări 

obținute de poporul nostru și cu hotărîrea de a crea 
noi valori materiale și spirituale care să accelereze 
procesul de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, ceea ce va însemna totodată o 

continuă și puternică creștere a rolului și prestigiului României 
în viața internațională.

Politica externă a țării noastre, care se bucură de prețuirea 
și simpatia unor largi cercuri ale opiniei publice mondiale este 
tot mai mult cunoscută, urmărită cu interes și admirație de 
numeroși tineri de pe toate continentele. Obiectivele, ideile și 
principiile politicii noastre externe, acțiunile României, îndrep
tate spre lărgirea și dezvoltarea colaborării intre popoare, in
tărirea păcii și securității internaționale, consolidarea frontului 
forțelor antiimperialiste și progresiste sînt amplu receptate și 
saiutate cu entuziasm de importante forțe ale tinerei generații, 
entuziasm care este de fapt expresia maturității și spiritului de 
responsabilitate față de destinele, evoluția și deci viitorul socie
tății și al comunității internaționale.

în epoca contemporană, tinăra generație se manifestă ca o 
forță tot niai activă în lupta pentru transformări și înnoiri 
sociale, lichidarea inegalității și asupririi, pentru făurirea unei 
lunii a colaborării și păcii. In cuvîntarea rostită la ședința 
jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că „mai puțin legata de vechile stări de lucruri anacroni
ce, tînăra generație este profund animată de dorința găsit ii 
căilor spre înțelegere și conviețuire pașnică între națiuni, spre 
colaborare și prietenie intre popoare, pentru crearea unui climat 
internațional în care fiecare națiune să-și poată afirma liber și 
nestingherit forța creatoare, aspirația spre o viață mai bună" ..

rofund angajat in procesul de dezvoltare a mișcării 
internaționale de tineret, tineretul român și-a lărgit 
în permanență legăturile de prietenie și colaborare 
cu tineretul revoluționar și progresist din întreaga 
lume. U.T.C. și U.A.S.R. întrețin în prezent, într-o 
mare varietate de forme, legături de colborare cu 

peste 400 organizații, asociații și mișcări de tineret din diferite 
țări ale lumii.

In activitatea internațională organizația noastră a urmărit sa 
înfăptuiască consecvent principiile și obiectivele politicii gene
rale a partidului și statului nostru. pe care le-a popularizat 
activ în rîndul unor largi categorii de cercuri ale tineretului din 
diferite țări. Un obiectiv esențial l-a constituit dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie cu organizațiile din toate țările 
socialiste. Anul care s-a încheiat a prilejuit noi pași pe calea 
lărgirii, întăririi și diversificării acestor relații. S-au realizat 
numeroase schimburi de delegații pentru cunoașterea experien
ței și activității în rîndul tineretului, precum și participarea ia 
seminarii, colocvii, consultări, schimburi de grupuri turistice și 
formații artistice cu organizațiile din țările vecine. Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, cu celelalte țări socia
liste europene, cu organizațiile din țările socialiste ale Asiei, cu 
organizația frățească din Cuba. Au înregistrat o continuă în
tărire legăturile de solidaritate cu tineretul vietnamez, coope
rarea cu Uniunea Tineretului Muncitor ..Ho Și Min“. De ase
menea, o delegație a Federației tineretului și studenților pen
tru eliberarea Vietnamului de sud a efectuat recent o vizită 
în România, în timpul căreia au fost organizate mitinguri și 
întilniri cu tineretul român, care și-a reafirmat deplina solida
ritate si sprijinul ferm față de lupta poporului și tineretului 
vietnamez. Delegații ale U.T.C. și U.A.S.R. au luat parte la 
diverse manifestări prilejuite de semicentenarul creării U.R.S.S., 
iar un grup de tineri specialiști români au participat într-o 
brigadă internațională la construirea unei școli în Cuba.

Organizația noastră și-a trimis reprezentanții la diferite ma
nifestări și întîlniri organizate in țările socialiste și a participat 
la congresele organizațiilor din Albania. Cehoslovacia și Mon- 
golia. Toate aceste vizite, contacte, consultări au permis un bogat 
schimb de experiență, cunoașterea reciprocă a activității desfă- 

surate în rîndul tineretului, a contribuției sale, în forme spe
cifice fiecărei țări, la edificarea și perfecționarea societății so
cialiste.

U.T.C. și U.A.S.R. și-au propus ca și în acest an să intensifice 
relațiile și să îmbogățească modalitățile cooperării cu organi
zațiile din țările socialiste, care se bazează pe egalitate, respect 
reciproc și luarea în considerare a formelor și condițiilor în 
care își desfășoară activitatea fiecare organizație. Acționînd iu 
acest spirit organizația noastră este animată de dorința de a 
sprijini activitatea desfășurată de partidul și statul nostul 
pentru dezvoltarea și intărirea prieteniei și colaborării multila
terale cu toate statele socialiste, depășirea dificultăților existente 
în relațiile dintre acestea și întărirea unității și coeziunii lor, in 
scopul afirmării puternice a fiecărei națiuni socialiste în parte, 
precum și sporirii forței și prestigiului socialismului în Iunie.

VASILE NICOLCIOIU

Anul 1972 a avut o semnificație particulară pentru organizația 
noastră, care a sărbătorit 50 de ani de existență, luptă și acti
vitate. Eveniment de mare însemnătate pentru tineretul nostru, 
semicentenarul U.T.C. a fost totodată celebrat, în forme diferite, 
în numeroase țări. Multe organizații au inițiat manifestări oma
giale, expoziții, expuneri consacrate acestui eveniment, Româ
niei, tineretului nostru. Cu prilejul unor manifestări legate de 
semicentenarul U.T.C., au fost invitați în țara noastră reprezen
tanți ai organizațiilor din țările socialiste, precum și din unele 
țări europene, care au avut posibilitatea să cunoască nemijlocit 
activitatea, inițiativele și preocupările tineretului nostru.

întregul tineret al patriei dă o înaltă prețuire și sprijină efor
turile și inițiativele țării noastre avînd ca scop întărirea colabo
rării între statele europene, realizarea destinderii, făurirea unui 
sistem durabil de pace și securitate în Europa, pregătirea și 
convocarea conferinței general-europene. Forțe însemnate ale 
tineretului din țările europene acționează energic, alături de 
cercurile largi ale opiniei publice pentru pace și securitate pe 
continentul nostru. Salutînd și sprijinind această puternică miș
care, organizația noastră a lărgit în permanență cooperarea cu 
organizațiile comuniste, social-democrate, socialiste și de alte 
orientări politice din țările europene și a luat parte la toate 
marile manifestări, întîlniri, seminarii, colocvii ale tineretului 
european.

Printre cele mai semnificative reuniuni se cuvine să amintim 
întîlnirea de la Helsinki asupra securității europene, care a 
beneficiat de o largă participare a organizațiilor naționale și 
internaționale. U.T.C. și U.A.S.R au luat parte la consultările 
și pregătirea acestei întîlniri, îndeplinind un rol constructiv in 
timpul lucrărilor și finalizării acestora. întîlnirea de la Helsinki, 
continuînd spiritul reuniunilor precedente, puternic influențate 
de „Masa rotundă“ de la Snagov, a oferit o nouă confirmare a 
potențialului tinerei generații și hotărîrii acesteia de a milita 
pentru o largă cooperare intre popoare, între organizațiile de 

tineret, pentru înlăturarea pericolului războiului, realizarea 
destinderii, lichidarea alianțelor militare opuse, înfăptuirea de
zarmării, pentru pace și securitatea Europei și a intregii lumi.

In anul care s-a încheiat U.T.C. și U.A.S.R. au realizat nu
meroase vizite și schimburi de delegații cu organizații de tineret 
și studenți de diferite orientări politice din Italia, Franța, R.F. 
a Germaniei, Belgia, Anglia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Ci
pru. Realizarea cu succes a unor seminarii bilaterale cu Consi
liul federal al tineretului și Tineretul Sindicalist din R. F. a 
Germaniei pe teme legate de rolul tineretului în viața social- 
politică, problemele specifice tineretului muncitoresc, precum și 
contribuția organizațiilor de tineret la făurirea securității eu
ropene, a relevat existența unor reale posibilități de adincire a 
colaborării, de lărgire a bazei pentru acțiunile comune cu or
ganizațiile din Europa. Preocupată să dezvolte cooperarea în 

cele mai diferite domenii, organizația noastră a inițiat, un tur
neu al Ansamblului artistic al U.T.C. în Finlanda, Suedia, Nor
vegia și Danemarca, ceea ce a constituit nu numai o manifestare 
culturală și artistică,'ci și largi contacte cu tinerii și organiza
țiile din țările respective.

Continuînd cu consecvență să intensifice cooperarea cu orga
nizațiile de tineret și studenți din țările Europei, U.T.C. și 
U.A.S.R își propun ca și în acest an să realizeze schimburi de 
delegații, să ia parte Ia seminarii, colocvii și să lărgească 
schimburile de grupuri turistice, formații artistice, să inițieze 
întîlniri, Consultări, seminarii bilaterale și alte acțiuni prin 
care să susțină activitatea laborioasă și inițiativele României pe 
plan european.

Tineretul din tinerele state independente este puternic angajat 
în înlăturarea rămășițelor sistemului și dominației coloniale, în 
eforturile popoarelor respective pentru dezvoltarea economiei 
și culturii naționale. U.T.C. și U.A.S.R. acordă o mare atenție 
întăririi cooperării cu organizațiile de tineret și studenți din 
Africa. Vizita în țara noastră a unei delegații comune a orga
nizațiilor de tineret ale mișcărilor de eliberare națională din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bissau s-a înscris ca o nouă contri
buție la întărirea relațiilor cu aceste mișcări, a solidarității cu 
lupta lor pentru cucerirea libertății și independenței naționale. 
In anul 1972 delegații ale organizațiilor de tineret din Tanzania, 
Congo, Burundi, Maroc au efectuat vizite în România, iar dele
gații ale U.T.C. și U.A.S.R. au luat parte la diferite manifestă.! 
organizate în țări africane. S-au realizat, de asemenea, întîlniri 
și consultări cu organizațiile din Guineea, Algeria, Egipt, Tu
nisia, cu mișcarea de eliberare din Namibia, cu organizațiile 
din Africa de Sud și Zimbabwe care luptă împotriva discrimi
nării rasiale și politicii de apartheid, pentru respectarea drep
turilor legitime ale popoarelor respective.

Organizația noastră salută cu căldură și sprijină eforturile și 
inițiativele unor organizații africane pentru organizarea unor

importante manifestări ale tineretului din Africa, întărirea ro
lului organizațiilor de tineret în viața și lupta 
africane, făurirea și consolidarea unității de 
în cadrul Mișcării panafricane a tineretului, 
salutăm inițiativa ca in acest an să aibă loc 
african al tineretului.

In dezvoltarea viitoare a raporturilor cu 
Africa s-au deschis noi perspective

popoarelor 
acțiune, inclusiv 
In acest context 
un festival pan-

organizațiile din 
prin vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in unele țări africane, eveniment cu multiple 
semnificații atît peptru colaborarea cu țările respective cit și 
pentru cauza generală a luptei antiimperialiste.

Urmărind cu profund interes fenomenele noi din viața po
litică și socială a unor țări latino-americane, tineretul român 
susține ferm lupta popoarelor si tineretului din America Latină 
împotriva regimurilor dictatoriale, a imperialismului, monopo
lurilor și oligarhiei, pentru constituirea unor largi fronturi ale 
forțelor democratice și progresiste care să asigure transformări 
profunde în viața economică și socială/-Printre acțiunile de 
cooperare cu organizațiile din America Latină s-ar putea evoca, 
printre cele mai recente, vizitele unor delegații și schimburile , 
realizate cu tineretul comunist din Peru, Chile, cu tineretul ) 
comunist și socialist din Uruguay, consultările cu organizațiile 
comuniste din Mexic, Republica Dominicană, Columbia.

Anul trecut a însemnat o perioadă de întărire a legăturilor 
și cu unele organizații din Asia. U.T.C. și U.A.S.R. au luat parte 
la seminarul organizat în India de către Federațiile tineretului 
și studenților pe întreaga Indie, consacrat luptei împotriva co
lonialismului. Au avut loc, de asemenea, contacte fructuoase cu 
tineretul comunist ca și cu alte organizații din Japonia.

Pentru acest an U.T.C. și U.A.S.R. au elaborat un program 
amplu de lărgire a acțiunilor de cooperare cu organizațiile re
voluționare și democratice din Africa, Asia și America Latină.

Manifestînd un viu interes pentru problemele care frămîntă 
largi forțe politice și sociale, pentru cele specifice tineretului, 
organizația noastră a luat parte activă la numeroase întîlniri, 
conferințe, seminarii, colocvii in Europa și in alte continente, 
la acțiunile organizate de către F.M.T.D., U.I.S., de O.N.U. si 
UNESCO unde România a întreprins noi inițiative privind pro
blematica tineretului, de către alte organizații internaționale, 
înfățișind preocupările poporului și tineretului nostru, poziția 
U.T.C. și U.A.S.R. față de evenimentele din lumea contemporană, 
din mișcarea internațională de tineret. Printre reuniunile din 
anul precedent aș aminti Conferința mondială a tineretului 
muncitoresc ce a avut loc la Moscova și la care a participat si 
o delegație a U.T.C , condusă de primul secretar, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu. Conferința, la care au luat parte organizații 
din peste 100 țari ale lumii, a relevat rolul de seamă pe care 
tineretul muncitoresc, detașamentul principal al tinerei gene
rații. il joacă în viața social-politică și a conturat noi căi de 
întărire a colaborării și solidarității tineretului de pretutindeni.

Organizația noastră se pregătește intens în vederea participării 
la un eveniment important al tinerei generații. Festivalul mon
dial al tineretului și studenților ce va avea Ioc în vara acestui 
an Ia Berlin, manifestare la conceperea și pregătirea căreia 
U.T.C. și U.A.S.R. își aduc o contribuție constructivă, fiind ani
mate de dorința ca Festivalul mondial să fie o expresie a co
laborării, prieteniei, solidarității și unității de acțiune.

I

nițiativele și activitatea U.T.C. și U.A.S.R. pe plan 
extern, proiectele imediate și de perspectivă se în
scriu ca opțiuni și angajamente, pentru a răspunde, 
deopotrivă, încrederii și chemării secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care sublinia cu ocazia aniversarii 

proclamării Republicii că „sîntem convinși că tineretul, conștient 
de răspunderea ce-i revine în făurirea pe planeta noastră a unei 
lumi mai bune, va ști să acționeze pentru a asigura organizarea 
mai rațională atît a vieții sociale cit și a vieții internaționale 
pentru a înlătura exploatarea și asuprirea socială și națională, 
pentru a exclude definitiv războiul din viața umanității. 'Irebu'c 
să avem încredere că tînăra generație va li in stare ca unită, 
să făurească o lume mai bună, mai dreaptă“.
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