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Fotoreportaj 
in atelierele 

S. M. A.
din Bihor:

Uteciștii
nu accepta

decît
un singur calificativ

„FOARTE BINE"

— Tovarășa secretară, am 
reținut din dicuția de lucru 
organizată, recent, la C.C. al 
U.T.C. cu președinții consi
liilor județene ale elevilor, 
insistența cu care s-a vorbit 
despre inaugurarea unui tri
mestru școlar, al doilea, cu 
totul deosebit — ca solici
tare a eforturilor elevilor, 
ale organizațiilor U.T.C., ca 
metode de muncă și ca re
zultate, evident.

— Era cit se poate de justi
ficat să se discute în acest fel. 
Practica de lucru a organizației 
noastre nu acceptă pasul pe loc, 
limitarea la rezultate accepta
bile.

Să ne amintim cu cită 
căldură a urat secretarul
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
școlărimli țării, atunci, în 
prag de An Nou — să învețe 
bine, să obțină note bune, pen
tru că poporul așteaptă de la ei 
să se formeze la nivelul efor
turilor ce se fac ca ei toți să 
trăiască copilăria și tinerețea 
împlinirilor totale. Se obișnuieș
te totuși ca in organizația re
voluționară a tineretului să dis
cutăm, așa cum ne învață comu
niștii, deschis, să spunem ade
vărurilor pe nume, fără menaja
mente. în numele acestui prin
cipiu, apreciem că au fost destui 
acei elevi care, în fața unui 
asemenea generos îndemn, au 
trebuit să plece capul rușinați. 
Avem, adevărat, în școli rezul
tate lăudabile, avem elevi care 
și-au înscris numele, cu demni-

Interviul nostru 
cu tovarășa 
SILVIA ILIE

Secretar al C.C. al U.T.C.

tate, la panoul de onoare al în
vățăturii și muncii, sint și orga
nizații care au știut să facă din 
obiectivul din plan — învăță
tura — obiectiv al muncii prac
tice. E bine le spunem tutu
ror acestora cuvinte de laudă, 
să-i îndemnăm să cultive pro
priile rezultate, să le ofere 
pilduitor spre generalizare, dar, 
in același timp, să ne ocupăm 
mai mult, mai atent de ceilalți, 
care au nesocotit acest obiectiv 
ori l-au tratat superficial.

— Critica trebuie adre
sată in primul rind lor, 
cred, fiindcă virsta ute- 
cistă presupune să știi 
ce înseamnă răspunderea 
propriei pregătiri...

— De bună seamă că lor tre
buie să le fie adresată, în pri
mul rind, și nu numai de la ca
tedră, ci aș aprecia că, înainte 
de toate, din bancă, din postură 
de colegi, de uteciști, de tineri 
responsabili. Dar, evident, școala 
și organizația nu se pot dis
culpa în fața unei situații pre
care la Învățătură cu care unele 
colective de clasă au început 
noul trimestru. Ne îngăduim să 
subliniem că o asemenea oglin
dă deformată a ceea ce trebuie 
să constituie viața de elev, o 
prezintă acele școli care s-au

ocupat mai puțin de Învățătură 
în primul trimestru. Acestea nu 
au intrat în alertă in fața note
lor slabe pe care nu puțini elevi 
le adunau in carnetele lor, jus- 
tificînd, nepedagogic, că. în mod 
obișnuit, primul trimestru este o 
etapă de școală a notelor mai 
mici, dar neconcludente, că pro
fesorii înșiși se dovedesc mai 
zgirciți cu notarea la început de 
an. Firesc este să adîncim ana
liza în ceea ce ne privește, să 
procedăm aidoma proverbului, și 
să privim în ograda noastră, să 
vedem cum a reacționat și tre
buie să reacționeze organizația 
U.T.C. Repet un adevăr cunos
cut — iar uneori e bine să re
petăm și adevăruri cunoscute i 
aspectele esențiale ale muncii 
U.T.C. în școală sint cele ale 
școlii — pregătirea profesională 
și politică a elevilor. Dacă 
rezultatele sint slabe în multe 
colective de clase, înseamnă, 
implicit, că organizația acelei 
clase a lucrat slab. Tocmai pen
tru a corecta radical o atare 
stare de fapt, am chibzuit ast
fel obiectivele trimestrului al 
doilea, incit fiecare organizație 
U.T.C. din școală să se edifice 
exact asupra problemelor ei 
specifice de lucru. Și cind spu
nem organizația U.T.C., ne 
gindim în mod direct la uteci- 
știi care o formează. Trebuie 
să-i ajutăm să desprindă in pro-

Convorbire consemnată 
de LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a lll-a)

In ateliere e vîrf de... campanie. Mecaniza
torii pregătesc utilajele pentru muncile cim- 
pului din anul hotăritor privind indeplinirea 
inainte de termen a prevederilor cincinalului. 
La Diosig, in Bihor, 34 de uteciști — și nu nu
mai ei - și-au concentrat eforturile pentru în
deplinirea angajamentului făcut cunoscut : 
MAȘINI AGRICOLE IN VALOARE DE 5 723 800 
DE LEI, AJUNSE LA VIRSTA INDUSTRIALA

INCADE CASARE VOR LUCRA CEL PUȚIN
DOI ANI. In acest scop, spațiile de producție 
ale atelierelor și mașinile unelte sint intens 
utilizate 16 ore din zi. Se lucrează în două 
schimburi. Ritmul de lucru, calitatea repara
țiilor și efectuarea unor cheltuieli minime sint 
aspectele ce preocupă cel mai mult.

în pagina a 3-a
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„Mie mi-o fost tare 
dragă cătănia, dar eu 
n-am avut noroc de 
ea, că-n anul cind să 
plec militar m-o bete- 
git zdravăn un copac 
pe cind tăiam la pă
dure și-am zăcut rău, 
cu oasele piciorului 
drept fărîmate în 
două părți, și dacă s-o 
intîmplat așa, — adio 
armată“.

Ion Cotoc, țăran 
cooperator din comu
na Șieuț, județul Bis- 
trița-Năsăud, pune 
degetul pe o rană, bă
nuiesc niciodată vin
decată. Se învinuieș
te că nu s-a zbătut 
suficient ca să smul
gă doctorilor avizul 
„apt pentru serviciul 
militar“.

„D-apoi să-mi tră
iască feciorii — se 
consolează el — c-o să 
lucre ei pentru arma
tă, că eu așa i-am în
vățat : „Măi, băieți, 
le-am zis, dacă veți fi 
silitori la carte, cu
minți și disciplinați, 
veți putea bate la 
poarta liceului mili
tar, c-aceia e o școală 
foarte bună pentru 
voi, vă pregătește 
pentru meseria de ofi
țer, muncă bărbăteas
că, la care n-ajunge 
oricine“.

Feciorii lui badea 
Cotoc, venit de cu 
zori să-i vadă, sint 
elevi ai Liceului mili
tar „Ștefan cel Mare“. 
Zaharia — în anul 3, 
Ionel — în anul 2, iar 
Petruc — în primul 
an. Privesc, ca și mi
ne, la tatăl lor. Parcă 
ar audia o lecție.

Am trei feciori și 
nu le duc grijă de fel. 
Așa ceva nu s-o mai 
pomenit. Mulțumită 
partidului și statului 
au îngrijire și condiții 
minunate. Doar silin-

ță la învățătură, dis
ciplină și ascultare Ii 
se cere. Eu și soția 
mea sîntem comuniști 
și am căutat să creș
tem copiii așa cum ne 
învață partidul — cu 
munca și cinstea, cu 
dragostea de țară și 
respectul față de legi,

FECIORII

muncă — fie c-o fac 
cu brațele, fie cu 
mintea, că și-aceea 
tot muncă se cheamă. 
Și dacă ei își fac cin
ste muncind, avem și 
noi părinții cinste că 
i-am crescut".

în ce măsură a- 
ceastă povață a părin-

însemnări ■ <

IUI ION COTOC

c-atunci ies oameni 
buni, folositori pa
triei, socialismului. 
Și-acum, cind is la li
ceu, în vacanță îi 
luăm cu noi la pădu
re, la secerat, la cosit, 
să asude dimpreună 
cu noi. Munca e pen
tru om cea dinții cin
ste, și noi așa le spu
nem, să nu fugă de

ților a prins rădăcini 
în modul de a fi al 
fraților Cotoc ? Iată 
mărturisirea coman
dantului batalionului 
de elevi, maiorul Au
rel Ebîncă : „Sint
trei, însă l-aș dori și 
pe al patrulea, dacă 
ar fi. Uitîndu-mă în 
catalog, n-aș putea să 
spun că au notele cele

mai mari. Dar pe toți 
îi caracterizează dis
ciplina, preocuparea 
serioasă de a se pre
zenta la clasă cu lec
țiile însușite, străda
nia de a se afirma 
prin fapte de merit. 
Sub acest aspect sint 
adevărate exemple“.

Trei frați, trei elevi 
ai liceului militar. 
Chipeși, vioi, volubili, 
spirituali. „Cind mer
gem prin comună toți 
trei în uniforma asta 
frumoasă, tata se gă
tește numaidecît și-și 
găsește de treabă, nu
mai ca să defileze cu 
noi prin fața lumii“. 
(Zaharia). „Mamei 
nu-i scapă săptămîna 
ca să nu ne scrie, fie
căruia în parte, deși 
noi scriem cu rîndul, 
unul despre toți“. 
(Nelu) „Dorul e o 
floare și dacă aș pu
tea le-aș trimite în 
fiecare zi cîte un bu
chet“. (Petruc).

Dorul îi îndeamnă 
adesea pe soții Cotoc 
să-și ia fetița de mi
nă, al patrulea copil 
al lor, și să bată dru
mul spre Cîmpulung 
Moldovenesc, peste 
munți. Vin să-i vadă, 
să se intereseze de si
tuația la învățătură a 
băieților, să le mai 
dea un sfat, să se 
bucure de ei. Și dacă 
mai au ocazia să-i 
vadă și pe scena clu
bului, dansînd toți 
trei jocuri din comu
na natală sau pe te
ren, în echipa de fot
bal — toți trei sau 
admirînd — toți trei, 
de pe Rarău priveliș
tea înconjurătoare, 
bucuria n-are mar
gini.

Lt. col. DRAGNEA 
STELIAN

Iată-i și pe cei care, așa cum vă a- 
* _______________ , — _ . nunțani săptămîna trecută, au primit
BO HESTE © CORONA: distinctii de prestigiu pentru îndrăz-

3 neală creatoare în domeniul tehnicii
soldată cu lucrări realizate la virsta 
cravatei roșii, cind profesia este încă 
departe, dar pasiunea conduce min
tea și mina spre invenții. Ieri, cu toa
te onorurile, aceste vîrfuri ale „Mini- 
tehnicusului“ au mai primit o nouă 
confirmare a faptului că merită să 
trăiești anii de școală cu intensitatea 
învățăturii și devoțiune pentru o pa
siune care se numește tehnică : diplo
mele și medaliile de argint sosite de 
la Tîrgul internațional de invenții ale 
elevilor, Tokio, 1972. Simbolic, trofeele

T

le-au fost întronate de tovarășii Ion 
Traian Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, și Virgtl Radulian, 
președinte al C.N.O.P. Spunem simbo
lic, pentru că actualii laureați sint 
uteciști, și a fost un prilej să se dis
cute cum poate fi mai rodnică colabo
rarea celor două organizații într-o ac
țiune comună care poate fi numită 
cîștigarea copiilor și adolescenților 
pentru tehnică. Dar despre aceasta 
vom vorbi intr-un număr viitor, lă- 
sînd azi prioritate felicitărilor aduse 
celor pe care vi-i înfățișăm mai jos.

L. L.

RADU PAPAZIAN, 
elev, anul II, Liceul 
Industrial energetic, 

București

CALIN RADULESCU, 
elev, anul IV, Liceul

nr. 1, Roșiorii de Vede

DOREL ȘTEFAN GAINA, 
student, anul I Institutul 

de arte plastice, Cluj

NICOLAE BLEDEA, 
elev, Liceul Industrial de 

construcții nr. 1 
Baia Mare

TOADER ADRIAN, 
elev. Liceul Industrial de 

construcții, an II 
Constanța

VIRGIL CALARAȘEANU, 
elev, an Ill, matematică, 

Liceul „N. Bălcescu“, 
Medgidia

„Pensionarii" din Călan
Orele 10. Cofetăria din orașul 

vechi Călan este arhiplină. Stînd 
ciorchine în jurul meselor, mai 
mulți consumatori discută aprins. 
Se înțelege că despre fotbal. 
Unul susține că după plecarea 
antrenorului Voinescu la Hune

doara, echipa („Victoria“ din di
vizia C) nu va mai reedita re
zultatele bune din toamnă. Un 
tînăr — am înțeles imediat că 
este fotbalist după înverșunarea 
cu care își apăra coechipierii — 
îi dă asigurări ferme că nu se va

0 „TERRA INCOGNITA “ PENTRU ; 
DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ j

„Ne cunoaștem sau nu“ ; „Ne regăsim sau 
rămînem indiferenți1“ Iată citeva din propozi
țiile pe care le poate pronunța cu îndreptățire 
cititorul ori spectatorul în fața unei cărți sau 
a unui spectacol. In momentul in care cititorul 
sau spectatorul „se recunoaște“ sau „se regă
sește“ o intimă comunicare cu opere de artă, 
se stabilește. Contactul s-a realizat între carte 
și lector, între scenă și auditor, distanțele se 
micșorează. Ce înseamnă însă „a te recunoaște“ 
și ce înseamnă „a te regăsi“. Mai întîi e nevoie 
ca cel ce încearcă să se regăsească într-o operă 
fie ea literară, fie ea dramatică să se cunoască 
bine pe sine. Altfel operația identificării devine 
cu totul relativă. A te regăsi și a te recunoaște 
într-o carte, intr-un film, într-o reprezentație 
teatrală nu înseamnă a reacționa surprins și fe
ricit la prezența pe scenă sau în carte a unor 
elemente pe care Ie putem cu ușurință considera 
ca foarte familiare nouă. Aceasta nu e decît 
condiția primă. Important este să regăsim în 
această carte. în aceste filme, în aceste specta
cole frămintările proprii și mai bine spus, pro
blematica proprie. Fiecare timp își are proble
mele lui specifice, fiecare etapă social-politică

își configurează altfel intersectările de aspirații 
de tentative, de interese. Conflictele au și ele, 
după epocă, un sigiliu aparte. A ne recunoaște 
înseamnă a Ști dinainte care este locul nostru 
in această intersectare de linii de forță, a ști 
către ce aspirăm, ce vrem ce realizăm de fapt. 
Tineretul român, tinerii uteciști aflați firesc 
în cele mai variate sectoare de muncă și crea
ție și-au aflat în cărți, în filme, în spectacole 
„perechea“ artistică ? Se regăsește el în aceste 
spectacole ?

Ne oprim asupra dramaturgiei românești de 
azi și constatăm cit de absent și dc puțin sin
cronic cu tinărul real este cel închipuit de au
torii dramatici. Este tinerețea o stare care 
nu interesează dramaturgia de azi ? Este tine
retul o categorie umană, socială, politică care 
nu poate procura materie de inspirație drama
turgului ? Cu gindul Ia o dezbatere pe această 
temă am solicitat părerea unor dramaturgi 
temporani. Publicăm azi în pagina a IV-a 
mele opinii.

con- 
pri-

de
MIHAI ELIN

Anchetă realizată

întîmpla astfel. „Noi ce facem 
acum, nu ne pregătim ?“ întreabă 
el pe un ton voit glumeț, stîr- 
nind hohote de rîs și admirație 
în jur după care o roagă pe os
pătară să mai aducă un rind... 
In timp ce la uzină, aflată în 
imediata apropiere, se lucrează 
din plin, mai mulți fotbaliști — 
cu exactitate n-am putut afla cîți 
— „trudesc“ și ei din greu lingă 
paharele cu coniac și ceștile cu 
cafea, promițînd suporterilor 
naivi marea cu sarea. Că la ora 
aceasta ar trebui să producă nu 
observă nici unul...

5 ianuarie 1973. Sărbătorile de 
iarnă au rămas undeva în urmă, 
pe primul plan trecînd, acum, 
problemele producției, preocupă
rile pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan aferente 
celui de-al treilea an al cincina
lului. Intrăm la serviciul C.T.C. 
al uzinei unde, după informațiile 
pe care le deținem, sint încadrați 
doi dintre componenta echipei 
de fotbal „Victoria“. Se află ei 
la posturi alături de ceilalți sa- 
lariați ?

Întrebarea — pusă fără o prea 
lungă introducere — îl descum
pănește pe tehnicianul Anton Ti
miș, locțiitorul șefului de servi
ciu. Din modul în care reacțio
nează se observă că nimeni nu 
a mai cerut pînă acum o aseme
nea lămurire. Întrebarea — părea 
el să spună — este chiar absurdă 
de vreme ce toată lumea știe care 
este programul de lucru al colegi
lor fotbaliști.

ALEX. BALGRADEAN

(Continuare in pag. a V-a)

CĂRȚI DE
EDUCAȚIE 
SOCIALĂ

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

. Se discută la noi adesea o categorie de apariții destinate 
îndeosebi tinerilor de virstă școlară, cu apetituri variate, in 
toate domeniile științei. Poate că trăsătura cea mai vie a 
acestei vîrste este curiozitatea, capacitatea de a trece pe tot 
registrul preocupărilor umane, cu o mobilitate greu de rea
lizat mai apoi. Ar fi greșit să ne închipuim că putem continua 
moda istorioarelor moralizatoare, cu personaje năzdrăvane 
și concluzii simpliste, într-o vreme cînd performanțele cosmice 
întrec orice imaginație, iar băiatul meu, în vîrstă de cinci ani, 
s-a bucurat auzind la televizor despre încetarea războiului din 
Vietnam. Cu atit mai mult, un adolescent va fi atras de căr
țile de informare, de științele pozitive și de viața savanților 
care s-au dedicat progresului, de analize sociale și de con
cluzii riguros fundamentate, chiar dacă nu expuse în amă
nunt. Se mai practică uneori, în legătură cu tineretul, un di
dacticism invechit, o tendință de „dopare" ideologică și mo
rală, extrem de păgubitoare, pentru că falsifică procese 
firești și idealuri alese. Educația trebuie făcută în sensul ten
dințelor spontane ale vîrstelor generoase, urmărind satisfa
cerea unor cerințe determinate social, pentru că cel mai 
bun educator este însăși societatea socialistă, mediul ambiant, 
cu finalitățile sale și cu mijloacele de realizare a lor. Motorul 
sau mai bine zis principiul acțiunilor umane constă în acele 
cauze finale, cum au fost denumite idealurile, scopurile deter
minate istoricește, ținta tuturor eforturilor. Omul muncește și 
trăiește ca să realizeze ceva, el este înzestrat cu finalitate, in- 
trodudind în natură scopuri care îl transcend și îl ridică de
asupra instinctelor. Tinărul se formează în acest sistem de 
voințe culturale, încordate pentru atingerea țelurilor fixate, 
iar atmosfera marilor realizări este incitantă, creatoare de 
emulație pentru energiile in formare.

Cred că un elev sau un student vor citi cu multă pasiune 
colecții dedicate unor domenii sociale si economice, even
tual strînse într-o serie mai largă, sub denumirea generală : 
Ce știm despre... sau alta de acest tio, lucrări de cel mult 
o sută de pagini, continînd esențialul, prezentat într-o formă

(Continuare în pag. a ll-a)
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„De ce să vedem 
doar de la poartă 
o uzină unde, poate, 

vom lucra?4
Elevii clasei electricieni, anul III, Școala pro

fesională a U.C.E.C.O.M. Fălticeni au făcut o 
excursie cu caracter științific prin mai multe lo
calități din țară. Ne-am promis să vizităm, pe 
lingă muzeele literare, și întreprinderi modeme, 
automatizate, aceasta fiindu-ne necesară nouă, 
deoarece ne pregătim în meseria de electricieni, 
ramură ce nu lipsește din nici o întreprindere a 
țării noastre. Energetica ocupă principalul loc în 
dezvoltarea tuturor ramurilor economiei iar pro
cesul de automatizare a luat un avînt foarte ma
re. Conștienți de acest fapt, nouă, tinerilor care 
sîntem viitoarele cadre de nădejde ale țării, tre
buind să preluăm și să ducem mai departe ști
ința și termica, ne este necesar în perioada șco
larizării și, in special în anul III al școlii pro
fesionale de electricieni, să avem un contact di
rect cu instalații complexe, sisteme de automa
tizare, întrucît, ca profesioniști, le vom folosi. 
Ne-am ales această meserie fiindcă ne-a plăcut, 
iar astăzi cirul sîntem deja ajunși în anul III și 
ne mai desparte foarte puțin pînă luăm con
tact cu producția, cînd va și trebui să răspun
dem de utilajul care ni se va da pe mîini și, 
poate, și de vieți omenești, ne este necesar un 
contact cu producția, să vedem diferite tipuri de 
instalații și sisteme de automatizare. Din neferi
cire, însă, nu ni se ușurează asemenea vizite cu 
caracter științific la întreprinderi pe care dorim 
să le vedem, ci ne oprim doar la poartă. Așa s-a 
întîmplat, spre exemplu la centrala C.E.T. — 
Iași. Eram în excursie și am dorit să vizităm a- 
ceastă centrală automatizată, dar am rămas de
zamăgiți, pentru că n-am putut trece de poartă. 
Tovarășul diriginte, care ne este și profesor de 
tehnologia meseriei și a lucrat chiar la construi
rea acestei unități, a luat legătura cu tovarășul 
director de centrală. Rezultatul * întreprinderea 
nu se poate vizita decît cu aprobarea ministeru
lui. Așa că ne-am mulțumit doar cu o privire 
din afară a stației ridicătoare de .6/110 kw (așa 
precum ne-a explicat tovarășul diriginte), și am 
luat calea întoarsă spre bojdeuca lui Ion Crean
gă și Casa de cultură Aict n-a mai fost nevoie 
de aprobarea nici unui minister. Nu ne pare 'ău 
că am vizitat aceste locuri pline de amintiri, 
dar noi avem înclinații spre tehnică și cerem 
sprijinul „Scinteti tineretului“ pentru ca nouă să ni 
se dea posibilitatea să luăm contact direct cu as
pecte ale tehnicii ținind de profesia aleasă. Dacă 
aceste aprobări nu se dau decît de către minis
terele de resort, înseamnă să cerem numai apro
bări, compiicîndu-ne în forme și acte și termi
nine! școala fără să știm prea multe, mai ales să 
vedem prea multe din ceea ce reprezintă aspec
tele moderne tehnico-științifice ale profesiei. Ce
rem sprijinul „Scìnteli tineretului" să ne spună 
cum și sub ce formă, care sînt formalitățile de 
vizită cu caracter științifico-profesional pentru 
noi, elevii“.

COLECTIVUL CLASEI ELECTRICIENI, 
ANUL III, ȘCOALA PROFESIONALA 

U.C.E.C.O.M. — FĂLTICENI

lor, stat perfect justificate, iar situația relatată 
de ei nu este singulară Adesea ni s-a semna
lat că intenția tinerilor din școli de a cunoaș
te mari întreprinderi, de a se întîlni cu pro
fesiile în plin exercițiu al producției, să verifi
ce ce înseamnă efort, eroism în muncă, este 
oprită la poarta uzinei, ori îngrădită de atî- 
tea formalități, încît inițiativa ca atare este 
abandonată. Problema obținerii a fel de fel 
de aprobări n-o pot rezolva, adesea, nici pro
fesorii, conducerile de școli, cu atît mai pu
țin elevii, uteciștii care conduc activitatea or
ganizațiilor U.T.C., și și-au asumat inițiative, 
vor să organizeze și să realizeze vizite ta în
treprinderi. Nimeni nu susține că întreprin
derile trebuie să devină locul de vizită coti
diană pentru elevi — aceasta ar perturba 
procesul de producție —, dar organele U.T.C., 
în colaborare cu organele de învățămînt, ce- 
rînd sprijinul organelor de partid locale pot 
lucra mai chibzuit, elaborînd un plan tema
tic de vizite, pe profiluri de școli, stabilind 
aprobările de la acest nivel.

...Dar noi n avem 
la ce renunța

Am citit și recitit articolul „Pentru cine re
nunțăm la Bach, Beethoven sau Gershwin ?“ (din 
nr. 7 333) și am încercat să fac un scurt comen
tariu, legat, bineînțeles, direct de „mediul pro
vincial de talie medie“, incepînd, totodată, prin 
a repeta această întrebare în fața tinerilor din 
orașul Bistrița. Nu știu cum, dar din 
momentul în care m-am închipuit în postura 
celui ce urma a rosti aici o atare întrebare, am 
și deslușit murmure și proteste. Evident în
treaga scenă nu ar impacienta pe nimeni, oricine 
ar fi acel observator, cunoscător în cauză, de
oarece, dacă la București sau ta alte orașe în
trebarea mai sus amintită și-ar găsi o adevă
rată și indiscutabilă justificare, aici, la noi, ar 
deveni, pur și simplu, inutilă. Desigur, acestea 
fiind punctele de referință, se găsesc ex
trem de multe probleme de dezbătut. Mă voi 
opri doar la cîteva aspecte grăitoare. La Bistrița, 
Opera Română din Cluj și-a anunțat o micro- 
stagiune cu o întreagă serie de spectacole de 
operă și operetă, un fapt, de altfel îmbucurător, 
pentru care le adresăm organizatorilor felicitări 
și mulțumiri. Dar oare e de ajuns ? Doresc să 
văd și eu aici o orchestră simfonică în carne și 
oase (televizorul nu mulțumește pe nimeni, ra
dioul nici atît) ; mă refer, desigur, la ambianță, 
la mediul de audiție și vizionare. Pe cînd la 
Bistrița un concert de Bach sau Beethoven etc., 
etc. ? Și aș mai vrea să văd și o formație de 
jazz și o orchestră de cameră. Și aș mai vrea 
să văd...

...Ce-i adevărat, e adevărat 1 Nu dispunem de 
o sală grozavă și nici de o scenă nemaipome
nită. Dar dacă în aceeași sală sînt posibile re- 
prezentanțiile unor piese de teatru și a cîtorva 
spectacole de operă și operetă, dacă aici e po
sibil să se joace „Bărbierul din Sevilla“, pentru 
ce nu ar fi posibile și vizionările cîtorva con
certe ?

Cu siguranță că tinerii bistrițeni își doresc 
cîteva seri de inițiere prin audiții muzicale cla
sice.

Să aruncăm o privire și în atmosfera serilor 
dansante, organizate de către casa de cultură, 
cu concursul unei formații de stil „pop“ (după 
opinia componenților săi, singura cu o frecvență 
susținută). Tnchipuiți-vă, însă, o sală de aproxi
mativ 7/12 m., străjuită împrejur de tot soiul 
de scaune, cu o estradă pentru orchestră. Mai 
imaginați-vă și un puternic zgomot lansat,_ din 
amplificatoarele formației. Rezultatul îl bănu
iește oricine.

Ce bine ar fi, zic, dacă s-ar gîndi cineva mai 
serios la toate acestea și poate la încă multe 
altele pe care tinerii bistrițeni le socotesc pro
bleme nesoluționate.

VIRGIL M. RAȚIU
Bistrița

N. R. Publicăm scrisoarea elevilor din Făl
ticeni, întrucît sesizarea si, totodată, dorința

In laboratorul de biologie al Liceului „Mihail Sadoveanu" din Capitală
Foto: EM. TANJALA
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organizarea societății noastre, noțiuni de 
politică economică, de analiză a unui plan 
lectură a unei statistici, de întocmire a ei 

ii pregătim pe tineri pentru viață, dar Ia
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atractivă, despre 
administrație, de 
de producție, de 
etc. Spunem că . _ .
terminarea liceului putem constata că nu știm ce este o pri
mărie și cum funcționează ea, care sînt instituțiile de apro
vizionare a cetățenilor, pentru a se adresa în caz de nereguli 
ș.a m.d. Toate aceste elemente mărunte fac parte din educa
ția civică, înseamnă o mai clară conștiință a responsabilității 
diferitelor organisme sociale, iar cunoașterea lor ar împiedica 
desigur multe neajunsuri, dacă fiecare cetățean ar spune 
limpede cine este vinovat. Cum ne adresăm unui organ poli
tic sau unuia administrativ, amploarea competențelor la dife
rite nivele, cîte asemenea subiecte speciale nu pot fi tratate 
la nivelul cel mai larg de interes?! Ce înseamnă un proces 
civil și ce este acela un proces penal, ce este critica lite
rară, ce reprezintă un organ de presă, iată alte teme, din 
domenii îndepărtate ca preocupări, dar care pot intra în 
sfera aceleiași colecții. Aiqi se pot publica de asemenea in
formații din cele mai noi științe, atrăgătoare șl instructive în 
același timp, scrise de cei mai competenți specialiști.

Astăzi se citește mai ales cartea care ne ajută să trăim. 
Ar trebui, de aceea, să punem la îndemina tineretului manu
ale de educație socială, destinate formării sale de cetățean, 
capabile să precizeze in conștiința sa drepturile și responsa
bilitățile viitoare.

ț
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Concursul pe 
meserii și 
specialități

La 31 ianuarie s-a încheiat 
prima etapă a concursului pe 
meserii și specialități, organizat 
de Ministerul Educației și In- 
vățămintului, Uniunea Tineretu
lui Comunist, alte instituții cen
trale, în vederea ridicării califi
cării elevilor școlilor profesio
nale și liceelor de specialitate, 
precum și a tinerilor care iși 
fac ucenicia la locul de muncă.

Concurențiî, zeci de mii de 
tineri, își demonstrează, cu a- 
cest prilej, priceperea in folo
sirea diferitelor mașini, aparate 
și instalații caracteristice mese
riilor in care se pregătesc, cu
noștințele în domeniul tehnicii 
moderne. Cei selecționați cu a- 
cest prilej se vor întrece în 
cadrul următoarelor etape, pînă 
la finala care va avea loc între 
25 și 31 mai. Atunci vor fi de
semnați „Cel mai bun strungar", 
„Cel mai bun electrician de în
treținere și reparații“ și „Cel 
mai bun lăcătuș mecanic pentru 
industria construcțiilor de ma
șini".

Ca întotdeauna în asemenea 
prilejuri, conferința organizației 
județene Prahova a U.T.C. a 
prezentat mai întîi o dare de 
seamă care a rememorat cu lu
ciditate realizările și neîmpli- 
nirile activității sale trecute ; 
ca întotdeauna, delegații și-au 
fundamentat noile angajamente 
pe experiența șl faptele pe 
care ei înșiși le raportau a- 
cum. Dar în același timp în
treaga desfășurare a lucrărilor 
a stat sub semnul exigent al 
sarcinilor de perspectivă și în 
primul rînd al celor ridicate 
de îndeplinirea cincinalului în 
patru ani și jumătate. Din 
punctul acesta de vedere, 
caracteristica cea mai preg
nantă a fost aceea de an
gajare temeinică, responsabilă, 
în efortul de transpunere în 
practică a hotărîrilor recentei 
conferințe a organizației jude
țene de partid, în strădaniile 
de neîntreruptă perfecționare 
a propriei activității educative 
deoarece, așa cum s-a și pre
cizat în conferință, „rezultatele 
de pînă acum trebuie să fie un 
îndemn de a privi mai atent 
la ceea ce avem de făcut de 
aici înainte“.

Consecvenți acestor unități 
de apreciere a muncii lor, par- 
ticipanții la dezbateri au for
mulat, odată cu propunerile 
făcute, tot atîtea angajamente 
de a le duce ei înșiși la înde
plinire. Mai mulți vorbitori 
și-au însușit ca pe o problemă 
a organizațiilor lor necesitatea 
recrutării și pregătirii forței de 
muncă de care vor avea nevo
ie unitățile lor. Organizația 
U.T.C. de la Grupul industrial 
de petrochimie s-a angajat să 
recruteze în acest an 150 de 
tineri pentru a-1 califica la lo
cul de muncă ; Ion Sandu, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la U.M.F.-Sinala, a anunțat că 
încă de pe acum tinerii sînt 
îndrumați să se califice pentru 
utilajele la care vor lucra în 
noua secție a uzinei ; iar Ni- 
colae Vlădescu, secretarul co
mitetului U.T.C. de la T.C.M. 
Prahova, a lansat un apel că
tre toate școlile din județ de 
a-și orienta elevii cu precădere 
spre meseriile din sectorul de 
construcții. De aitfel în confe
rință s-a apreciat că în mo
mentul de fată există o dis
proporție între rețeaua de li
cee teoretice și cea a liceelor 
economice de specialitate, care 
are repercusiuni și asupra eco
nomiei județului în ansamblu. 
„Cred că și din această cauză 
— considera Nicolae Oprea, 
primul secretar al comitetului 
municipal U.T.C. — există un 
mare număr de absolvenți de 
liceu netacadrați în producție, 
care, dacă ar fi fost din timp 
pregătiți pentru profesiile spe
cifice județului.. ar fi astăzi 
integrați într-o activitate soci
ală utilă".

Propunerile, soluțiile concrete 
de rezolvare a cerințelor ridi
cate de procesul de perfecțio
nare a întregii activități. nu 
s-au oprit însă aici. Lor li s-au 
mai adăugat și altele.

întrecerea inițiată de Biroul 
C.C. al U.T.C. sub deviza „Ti
neretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“ a fost în centrul 
dezbaterilor, fiind apreciate ca
racterul el mobilizator, capaci
tatea de a direcționa eforturile 
tineretului spre obiective con
crete, de cea mai mare însem
nătate pentru evoluția fiecărui 
județ. Totodată, propunerile și 
sugestiile formulate. în legătu
ră cu cîntărirea valorii produc
ției executate de elevi nu nu
mai în funcție de numărul ele
vilor, ci și de cel al orelor e- 
fectuate (eleva Mariana Mili- 
taru), sau în legătură cu sim
plificarea unor operații de cal
cul la nivelul organizațiilor 
(Alexandru Neacșu), își vor 
dovedi utilitatea atunci cînd va 
fi stabilit regulamentul defini
tiv al întrecerii.

Fără îndoială, imperativul

în sprijinul afirmației „tot 
ce s-a făcut și se face pe me
leagurile Gorjului încorporează 
și munca tinerilor“, conferința 
organizației județene a adus nu
meroase argumente. Și mai 
ales binevenite pentru că, por
nind de la ele și raportîndu-se 
la ele. autocritic și critic, s-au 
purtat cele mai largi discuții 
cînd s-a analizat locul si rolul 
organizației U.T.C. în munca și 
în viața tinerilor. Prin sensul 
firesc al vieții, tinerii contri
buie ta mod necesar la trans
formările pe care le cunoaște 
un județ, și această contribuție 
se regăsește în rezultatele finale 
economice, sociale, culturale, 
politice etc. Dar întrebarea care 
s-a pus mereu a fost î Ce a- 
daugă organizația lor acestui 
sens firesc ?

în multe privințe rezultate
le remarcabile ale tinerilor sînt 
legate și de preocupările di
recte, nemijlocite ale organiza
țiilor U.T.C. Exemple în acest 
sens au fost prezentate și de 
darea de seamă și de vorbitori 
ca Alexandru Ciovică de la Șan
tierul național a) tineretului 
Rogojelu, Munteanu Constantin 
de. la Ș.M.A. Cărbunești, Ghi- 
noiu Nicolae de la Liceul „Tu- 
dor Vladimirescu“, Titu Spă- 
taru din comuna Tînțăreni. Și, 
indiferent că a fost vorba de 
domeniul economic sau politi- 
co-îdeologic, cultural-educativ 
sau sportiv, concluzia a fost a- 
ceeași î organizația U.T.C. de
vine coautoare a rezultatelor 
bune numai atunci și atît timp 
cît viața ei preia pulsul vieții, 
preocupărilor și aspirațiilor 
membrilor săi. al tinerilor deci, 
numai atîta timp cît organizația 
își face simțit pulsul ei în viața 
și preocupările tinerilor.

— Altfel, spunea la un mo
ment dat, Marfa Liana din Mo- 
tru, oricît de bogat ar fi pro
gramul unei organizații, acti
vitățile înscrise în el rămîn 
doar niște sarcini nerealizate și 
nerealizabile, chiar dacă la 
sfîrșit de lună, de trimestru 
sau de an organizația U.T.C. 
își afișează dreptul de iniția
tor al nu știu căror acțiuni, 
realizate intr-adevăr, dar nu 
de către ea ci de alți factori.

— Cunoaștem o seamă de 

perfecționării, oare solicită o 
solidă ancorare a organizației 
în problemele esențiale ale lo
cului de muncă și, In egală 
măsură, o mai mare apropie
re de universul de preocupări 
al tinerilor, presupune firesc 
o susținută muncă de întărire 
a răspunderii tinerilor față de 
propria lor pregătire politică și 
profesională, o raportare per
manentă a activității educative 
la cultivarea unei atitudini 
înaintate, de înaltă conștiință 
revoluționară, așa cum impune 
desfășurarea unui proces de 
îmbunătățire in întreaga viață 
de organizație. în stilul și me
todele de muncă ale organelor 
U.T.C. Aceste componente ale 
unuia și aceluiași proces de e- 
ducare comunistă nu puteau 
rămîne în afara dezbaterii, a

PRAHOVA OBIECTIV CENTRAL
AL PERFECȚIONĂRII

DEZVOLTAREA 
RĂSPUNDERII

SOCIAL-POLITICE
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analizei — și nici n-au rămas. 
Rînd pe rînd. delegați și invi
tați ca Teodora Ionescu, secre
tara comitetului comunal U.T.C. 
Golgota. Ion Mirea, secretarul 
comitetului “ ~
Măgurele, 
președintele 
țean pentru 
socialistă, sau Victoria Darcaci, 
secretara comitetului U.T.C. de 
la fabrica „Dorobanțul“, 
vorbit, despre formarea 
concepții înaintate despre 
me și viață, despre necesitatea 
înțelegerii muncii ca singurul 
teren de afirmare umană și so
cială. S-a subliniat. între altele, 
ideea imprimării unui mai 
profund conținut educativ ac
țiunilor cultural-distractive, 
destinate nu numai distracției, 
ci și însușirii unor cunoștințe 
utile; s-a accentuat asupț-a 
faptului că pentru tinerii proas
păt încadrați în producție in
tegrarea lor în rîndui colecti
velor trebuie să înceapă cu 
formarea conștiinței muncito
rești ; iar în. legătură cu schim- ... . . __ __
burile de experiență a. fost fE- cela pe care l-am 
cută observația c§ ele nu tre
buie să rămină simple discuții 
despre muncă, ci să-și mute 
sediul de desfășurare la fața 
locului. <n uzine. în cooperati
vele agricole.

Toate acestea au fost cu se
riozitate și maturitate situate 
în relația lor necesară cu îm
bunătățirea iii ansamblu a mo
dalităților J de lucru, punîndu- 
se accentul așteptat pe datoria 
noului comitet județean care 
urma să fie ales de a da o mai 
mare atenție muncii de tndru- ‘ 
mare și- c.ontrol, pregătirii mul
tilaterale a activiștilor săi. pre
cum și pe obligația fiecărei or
ganizații U.T.C. de a-și urmări 
cu continuitate și cu' mai mul
tă perseverență obiectivele 
propuse, pînă la stadiul de re
alizare integrală. „Pentru că 
am mai avut noi și altă dată 
inițiative frumoase dar nu 
o dată le-am uitat pe drum“ — 
remarca Simion Alecu, delega
tul 'organizației U.T.C. de la 
Grupul industrial de petrochi

U.T.C. de la S.M.A.
Mihail Vulpescu, 

comitetului jude- 
cultură și educație

au 
unei 

lu-

•-------
mijloace și forme specifice or
ganizației noastre pentru activi
zarea tineretului, cunoaștem în 
același timp și ce posibilități 
largi de extindere a colaborării 
cu alți factori avem atît de 
multe încît aria alegerii celor

GORJ

„Tot ceea ce hotărîm 
trebuie să pornească de la

cunoașterea realității"
mai potrivite forme pentru fie
care organizație este foarte ma
re, continua aceeași idee Huțu 
Ionescu din Tg. Jiu. Alegerea 
nu poate fi însă întîmplătoare. 
Noi ne-am convins în nenumă
rate rînduri că orice și-ar pro
pune unul sau doi membri ai 
comitetului U.T.C., șansa de 
izbîndă e foarte mică dacă ac
tivitatea organizației nu se ba
zează pe o conducere colectivă, 
pe o consultare largă a tuturor 
membrilor organizației asupra 
programului de activități.

De cele mai multe ori direct, 
alteori implicit, ideea consoli
dării vieții de organizație a fost 
reluată de majoritatea vorbi
torilor. Pentru că. așa cum a- 
minteam și mai înainte, con
ferința însăși căzuse de acord 
că de pulsul vieții interne de 
organizație depind In final toa
te rezultatele tinerilor uteciști. 
Tot conferința însă, atît în ma
terialele prezentate cît și în 
dezbateri, a subliniat că pe Un
gă rezultatele bune ta acest 
sens, în județul Gorj sînt încă

știut 
răs- 

reali- 
transfor-

mie Brazi, subliniind că In 
strădania de a insufla tineri
lor sentimentul răspunderilor 
sociale și politice pe care le au 
în societatea noastră nu putem 
spune niciodată că am făcut 
destul.

Rezultatele obținute și rapor
tate în conferință au constituit, 
așadar, tot atîtea puncte de re
per ale modului cum a 
organizația județeană să 
pundă solicitărilor unor 
tăți în neîntreruptă 
mare și evoluție ; neajunsurile, 
deficiențele, raportate și ele la 
fel de deschis, vor constitui, 
fără îndoială, tot atîtea direc
ții de acțiune ale activității de 
viitor. Acestea au fost proble
mele care au concentrat în mod 
deosebit atenția și în cuvîntul 
rostit de primul secretar al co

primui secretar al 
județean de par- 
modul în care ta

vă prezentați și în 
în primele rînduri

mitetului județean de partid, 
tovarășul ion Catrinescu. După 
ce a înfățișat succint tabloul 
realizărilor dobîndite în ultimii 
ani de oamenii muncii din ju
deț, vorbitorul a subliniat fap
tul că acest bilanț pozitiv în
corporează organic șl eforturile 
organizației U.T.C., entuziasmul 
și capacitatea tineretului pra
hovean de a da viață hotărîri
lor partidului nostru. „Pentru 
tot ceea ce ați realizat de la 
ultima conferință și. îndeosebi 
în primii doi ani ai cincinalu
lui. a spus 
comitetului 
tid, pentru 
țelegeți să 
continuare 
ale realizării cincinalului îna
inte de termen, vă felicit căl
duros și vă doresc să obțineți 
rezultate și mai mari, pe mă
sura tradițiilor minunate. a 
prestigiului și capacității orga
nizatorice a organizației de ti
neret din Prahova, care a avut 
deosebita cinste de a-1 fi avut 
în fruntea sa, din 1936, pe a-

’ - > sărbătorit
gjjele trecute, alături de între
gul popor-, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu“.

în continuare, vorbitorul a 
insistat asupra sarcinilor de 
viitor reieșite din hotărârile re
centei conferințe a organizației 
județene de partid și care se 
adresează nemijlocit tineretului, 
mobilizîndu-i energiile și capa
citatea organizatorică în vede
rea îndeplinirii cu succes a 
marilor obiective economice și 
sociale ale județului și, în e- 
gală măsură, în procesul de 
dezvoltare și consolidare a con
științei socialiste, pe baza nor
melor muncii și vieții comu
niștilor. în acest sens a fost 
reliefată necesitatea ca organi
zațiile U.T.C. să-și manifeste 
mai activ prezența și puterea 
de acțiune proprie în proble
ma ridicării calificării tineri
lor, în atragerea spre produc
ție a unul număr mai mare de 
fete, într-o mai strînsă apropi
ere a învățămîntului de prac
tică, de cerințele producției 

și destule lipsuri. Cu toate că 
de mai multă vreme, și aici, 
s-au constituit consiliile pe ca
tegorii de tineri, comisii pe do
menii de activitate, cu toate 
că s-au adus îmbunătățiri și în 
structura organizației, asigu- 
rîndu-se astfel creșterea pon
derii tinerilor care lucrează ne
mijlocit în producție, cu toate 
acestea deci, viața internă de 
organizație nu se desfășoară la 
nivelul exigențelor pe care le 
impune îndeplinirea tuturor a

tribuțiilor cu care sînt inves
tite organizațiile U.T.C. Și asta 
pentru că în multe locuri se 
muncește cu „vîrfurile“, cum 
se afirma în conferință, pentru 
că se ocolește consultarea ti
nerilor, iar ca urmare, așa cum 
spunea printre altele în conclu
ziile conferinței tovarășul Ioan 
Popescu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. unii tineri activează ta 
organizație, iar alții „activea
ză“ pe lîngă ea. Faptul că de 
multe ori activul comitetelor 
orășenești, municipal și al co
mitetului județean transmite 
comitetelor din unități sarcini 
„stas“, pe care apoi le urmă
rește ad-literam, duce la de
clanșarea unor acțiuni nepre
gătite. pe locuri goale unde nu 
există condiții de implinire. Re- 
cunosclnd lipsa de receptivitate 
a comitetului municipal Tg. 
Jiu, primul secretar al acestui 
comitet, tovarășul Cioană 
Gheorghe. spunea i

— Atîta timp cît ne vom 
mulțumi să culegem doar date, 
și să așteptăm indicații de sus 

materiale. Toate aceste datorii 
de înaltă răspundere sînt, de
sigur. într-o ștrînsă legătură 
și direct influențate de impera
tivul îmbunătățirii muncii edu
cative in ansamblul ei. a efor
turilor destinate formării unui 
profil moral-politic înaintat, u- 
nei înalte conștiințe socialiste 
în consens cu programul de e- 
ducare comunistă a maselor e- 
laborat de partid. în scopul 
realizării unei participări an
gajate, conștiente, a întregului 
tineret, la opera de făurire a 
societății noastre socialiste 
multilateral dezvoltate.

în încheierea dezbaterilor din 
conferință a luat cuvîntul to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, care a apreciat pozi

detiv activitatea desfășurată 
organizația județeană a U.T.C., 
sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid. De 
altfel, argumente elocvente 
ilustrează că, in întreaga țară, 
tineretul participă cu dăruire 
și entuziasm la înfăptuirea ho
tărârilor elaborate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, la realizarea cin
cinalului înainte de termen.

Succesele obținute în ultimii 
doi ani constituie temelia u- 
nor rezultate și mai bune în 
viitor, cu condiția esențială de 
a se manifesta o preocupare 
intensă pentru perfecționarea, 
în continuare, a întregii munci 
politico-educative a organelor 
și Organizațiilor U.T.C. Este nu 
numai firesc, ci și necesar ca, 
în. condițiile societății noastre 
socialiste, prin excelență dina
mică, care trece în permanen
tă printr-un amplu proces de 
perfecționare a vieții economi
ce, politice și sociale, să se 
pună din plin problema îm
bunătățirii activității organiza
ției revoluționare de tineret, 
în acest context fiecare orga
nizație U.T.C., și Uniunea Ti
neretului Comunist în ansam
blul ei. raportînd astăzi rezul
tate bune, au datoria să anali
zeze cu seriozitate posibilități
le proprii de care dispun în 
vederea asigurării unei contri
buții și mai mari a tineretului 
la înfăptuirea sarcinilor ce re
vin oamenilor muncii. Pînă la 
urmă, îndemnurile și - Indi
cațiile tovarășului Nieolae 

„Organizația județeană U.T.C., păstrătoare 
unor glorioase tradiții revoluționare, între 
litere de aur, în cartea de luptă a anilor de 
cercări, prezența în fruntea regionalei Prahova a celui 
iubit fiu al poporului nostru, eminent comunist, luptător ne
înfricat, militant intransigent și patriot înflăcărat, a dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, — se angajează so
lemn de a urma neabătut nobilul dumneavoastră exemplu, sim
bol al năzuințelor și aspirațiilor noastre de edificare a socie
tății socialiste și comuniste, de a ridica România pe culmile 
cele mai înalte ale civilizației și progresului".

fără a fi noi înșine receptivi 
la propunerile tinerilor, orga
nizațiile U.T.C, vor rămîne în
că datoare sarcinilor ce le au.

Datoare fiind unele organiza
ții U.T.C. și în ceea ce privește 
felul în care colaborează cu 
ceilalți factori ce au sarcini co
mune sau aproape comune cu 
ale lor, s-a subliniat și necesi
tatea creării unui curent mai 
larg de opinii din interiorul or
ganizației.

— Numai astfel îi vom deter

mina pe reprezentanții organi
zațiilor noastre în comitetele 
de direcție ale întreprinderilor 
și în consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole să 
fie cu adevărat purtătorii de 
cuvînt ai organizațiilor în con
ducerile unităților, spunea Du
mitru Armegioiu de la I.M. Sa- 
du. Și numai făcînd programe 
de activități comune cu comi
tetul sindical, cu reprezentanții 
organelor ce se ocupă de sport, 
de turism îi vom putea atrage 
pe toți tinerii la realizarea a 
ceea ce ne propunem.

Insistînd asupra necesității 
sporirii rolului mobilizator al 
organizațiilor U.T.C., tovarășul 
Gheorghe Paloș, prim-secretar 
al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R.. recomanda biroului 
comitetului județean a! U.T.C., 
secretariatului său să coboare 
mai mult cu analizele direct în 
întreprinderi. în unitățile agri
cole și să nu mai tragă conclu
zii general valabile pentru toa
te organizațiile din simple in
formări. „Aceasta, spunea vor

către 
toate 
per-

Ceaușeseu, cu privire la îmbu
nătățirea stilului de muncă al 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., urmăresc tocmai creș
terea rolului organizațiilor 
U.T.C. în educarea comunistă 
a tinerilor, în mobilizarea lor 
și mai activă la traducerea în 
viață a politicii partidului nos
tru.

Abordînd. din această pers
pectivă, sarcinile actuale ale 
Uniunii Tineretului Comunist, 
ale organizației județene Pra
hova. tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu s-a referit. în con
tinuare, la perfecționarea vieții 
de organizație, înțeleasă in 
sens larg, ca exercitare efec
tivă a atribuțiilor de 
toate organizațiile și în 
domeniile muncii, vizind 
manent atingerea unor cote su
perioare de eficiență.

O primă condiție care se ce
re realizată, ținind nemijlocit 
de preocuparea fundamentală 
a fiecărui tînăr — pregătirea 
lui pentru muncă și viață — 
este aceea ca activitatea orga
nizațiilor U.T.C. să pornească 
de la o cunoaștere temeinică, 
amănunțită a sarcinilor și obi
ectivelor economice ale unită
ților, ale colectivelor de mun
că. Numai pe această bază se 
poate asigura o ancorare rea
lă, în profunzime, a uteciști- 
lor în problemele fundamenta
le pentru evoluția eoonomică și 
socială a județului. Ridicarea 
nivelului și eficienței întregii 
munci politico-educative pre
supune ca alături de atributul 
concreteței să se adauge cel 
al finalității, să nu se inițieze 
nimic fără un scop bine pre
cizat. urmărit. în realizarea 
lui, pînă la capăt. Ori. este ști
ut, că prin tot ceea ce între
prind organizațiile U.T.C. au 
datoria să urmărească dezvol
tarea răspunderii fiecărui tî
năr față de îndeplinirea înda
toririlor ce-i revin în muncă 
sau în pregătire. în viata de 
familie și în societate. Un ase
menea mod de a gîndi si a în
țelege propriile atribuții tre
buie, fără îndoială. întregit, de 
o atmosferă de lucru corespun
zătoare. de o atitudine autentic 
revoluționară, intransigentă fa
ță de orice abatere de la dis
ciplina muncii, de la cea șco
lară sau universitară și. în ge
neral. de la disciplina socială, 
de la normele de etică și echi
tate socialistă.

Toate acestea se înscriu ca 
cerințe esențiale spre a putea 
racorda mai strins activitatea 
generală a Uniunii Tineretului 
Comunist la înfăntuirea obiec
tivelor și sarcinilor care stau 
în acest an în fața întregului 
nostru popor, subliniate preg
nant de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în recentele expu
neri la conferințele organiza
țiilor de partid din Iași șî 
București.

Acestor înalte comandamente 
ale activității educative s-a an
gajat să le 
una, cu cea 
ță. noul 
U.T.C., prin 
de tovarășul 
în urma realegerii sale în func
ția de prim secretar. Este un 
angajament care 
vingător și din 
gramei adresate 
tovarășului
CEAUȘESCU, în finalul căreia 
se afirmă i

răspundă întotdea- 
mai mare exigen- 
comitet județean 
cuvintele rostite 

Coriolan Voinea

străbate con- 
rîndurile tele- 
C.C. al P.C.R., 

NICOLAE

și continuatoare a 
care se înscrie cu 
grele și aprige în- 

mai

MONICA ZVIRJINSCHI 
D. MATALÄ

bitorul, dă posibilitatea cunoaș
terii în profunzime a realității, 
adoptării de măsuri în concor
danță cu nevoile reale și mai 
ales a unui sprijin nemijlocit“.

In concluziile conferinței, a- 
celuiași aspect i-a rezervat o 
bună parte din cuvîntul său și 
tovarășul Ioan Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C. „Tot ce 
hotărăște organizația U.T.C. tre
buie să aibă la bază cunoaște
rea realității. Programele de 
activități să nu se facă din bi
rouri. Cej care întocmesc aces
te programe să știe exact sta
rea de fapt, să știe ce pot, cit 
pot și prin ce forme pot tinerii 
să facă un anume lucru. Nu
mai astfel, numai consultați, ti
nerii se vor apropia de viața or
ganizației. vor înțelege că via
ța organizației e viața lor. Ei 
capătă încredere în organizația 
lor numai cînd aceasta îi întrea
bă chiar și de probleme perso
nale aparent mărunte, numai 
cînd organizația lor se intere
sează de ei. Altfel, vom mai În
tîlni și de aici înainte tineri 
care văd în viața de organiza
ție doar ședințe aride și cotiza
ții".

După ce au ascultat angaja
mentul primului secretar al co
mitetului județean nou ales, 
tovarășul Pantelimon Găvănes- 
cu, delegații la conferință au a- 
doptat în încheiere, într-o at
mosferă de vibrantă emoție, o 
telegramă adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
finalul căreia se spune : „Ne 
unim gîndurile, inimile și cu
getele în fața partidului, în fața 
dumneavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și ne angajăm că 
vom munci și învăța In așa fel 
Incit tot ce hotărăște partidul 
să devină fapte de viață spre 
binele și fericirea poporului 
nostru“.

N. COȘOVEANU
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TINERETUL — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen

Uteciștii nu acceptă decît un singur 
calificativ: „FOARTE BINE“

INDIFERENTA
COSTÀ ZECI

DE MILIOANE
„SUDĂM, STRUNJIM, 

RECUPERĂM TOTUL, PÎNĂ 
LA ULTIMA PIESĂ"

ASA ARĂTAU
9

IN
FATA"

9

Sîntem de o jumătate de zi 
printre mecanizatorii de aici. 
Totul se desfășoară normal. 
Maistrul de atelier aleargă în 
dreapta și în stingă, iar șe
fii brigăzilor de mecanizare, 
ale căror tractoare și mașini 
agricole se află pe fluxul re
parațiilor, participă direct la 
executarea fiecărei operații. 
„Sudăm, strunjim, recuperăm 
totul, pînă la ultima piesă, ne 
spunea Vasile. Corbuțiu. Fiind 
antrenați în „cea mai com
plexă acțiune din istoria sta
țiunilor de mecanizare" — 
cum o definim noi toți — 
căutăm în propria ogradă re
sursele unei înalte economici
tăți. Materialele sînt drămui
te. Piesele de schimb, la fel. 
Altfel n-am reuși să punem 
în perfectă stare de funcțio
nare mașinile agricole, a că
ror vîrstă industrială le impu
nea casarea: 24 de tractoare, 
40 de pluguri, 5 grape cu 
discuri, 6 combine, 4 remorci, 
o autocisternă, o semănătoa
re universală și un atelier mo
bil în limitele sumelor prevă
zute doar pentru restul mași
nilor din dotare“. Sîntem în 
atelier și îi urmărim pe tineri 
materializînd ceea ce șeful 
sectorului de reparații ne asi
gură că este acceptat ca prin
cipiu de bază al organizării și 
acționării în aceste zile febri
le. Alexandru Szabados, ore 
în șir n-a lăsat în repaus a- 
paratul de sudură. Folosind e- 
lectrozii pînă la ultimul cen
timetru a încărcat zonele u- 
zate — în vederea rectificării 
— a șapte axe de fuzetă de la 
tractor. Nici un rebut, nici o 
sesizare din partea celor care, 
ulterior, le prelucrau. Le-am 
privit îndeaproape, o dată cu 
Alexandru Dorobanț. Sînt ro
buste, neaspectuoase. Oehiul 
de meseriaș întrevede, însă, 
cota exactă, utilitatea pieselor 
cuprinsă în angrenajul mași
nilor care vor lucra și pentru 
care s-a fixat, prin plan, un 
venit mediu de 65 000 
lei. De asemenea, bîr- 
sele de la- pluguri sînt 
întregite, prin sudură, după o 
soluție pusă la punct aici; a- 
xele de la grapele cu discuri 
sînt recuperate prin debitarea 
părților uzate și înlocuirea lor 
cu altele nou confecționate.

Valoarea celor optimiza
te pînă acum depășește o 
sută de mii de lei. Echipe de 
tineri activează în sectoare
le de reparații ale tuturor ge
nurilor de mașini agricole.. 
Douăzeci și unu de uteciști 
în total. Și tot atîtea tractoa
re — precum și toate celelal
te mașini agricole păstrate în 
producție — vor fi sub pa
tronajul tinerilor. Acum, Ale
xandru Vegh, Iosif Szeics și 
alți opt uteciști, participă la 
executarea reparațiilor impu
se de starea funcțională defi
citară la combine, semănători 
și presele de balotat; Vasile 
Racz, Alexandru Nagy, Ioan 
Szanto și Iosif Nagy și-au a- 
sumat. răspunderea reparării 
grapelor cu discuri, iar Ștefan 
Vardai, Alexandru Nagy (I), 
acționează pe fluxul repară
rii tractoarelor. Sub mîinile 
lor renasc mașini agricole 
care, în condițiile nepreluării 
inițiativei tinerilor mecaniza
tori din județul Olt, ar fi fost 
înghițite de flăcările furna
lelor.

( Urmare din pag. I) 

funzime ideea că nu avem de-a 
face cu o activitate politică și o 
alta profesională, acestea aflîn- 
du-se într-o totală interferență, 
intrucît atitudinea față de învă
țătură a elevului, azi, este con
siderată atitudine politică, an
gajare socială.

— Totuși, tovarășă secre
tară, cei ce formează activele 
U.T.C. din școli și că’-ora li 
se cere să conceapă și 
să realizeze o asemenea ac
tivitate, sînt ei înșiși elevi, au 
puțină experiență.

— într-adevăr. este și a- 
ceasta o realitate. Uteciș
tii au entuziasm, dar.. la 
entuziasm trebuie și știința 
muncii. Or, ei neștiind cum să 
procedeze, au acționat în destule 
cazuri rutinier. Adevărul este că 
nu se intervine permanent la 
nivelul problemelor pe care le 
ridică școala românească astăzi, 
aflată în plin proces de trans
formare revoluționară, potrivit 
politicii școlare adoptate de 
Congresul al X-lea al Partidului, 
de Conferința Națională. Che
stiunile acestea le-am dezbătut 
noi, stabilind priorități de 
acțiune pentru activiști și pen
tru organizațiile U.T.C.

— Ar fi foarte potrivit să 
Ie numiți, chiar dacă rele

varea lor nu va putea fi 
completă.

— Trebuie știut că a lucra în

URMĂ...
A

“ZX MAȘINI AGRICOLE
RECUPERATE ÎN VALOARE

DE 40 033 000 LEI
Peste DOUA MII CINCI SUTE 

DE TINERI mecanizatori din 
județul Bihor își conjugă 
eforturile pentru finalizarea 
acțiunii preluată, de a pre
lungi viața productivă a 188 
de tractoare și 788 de alte im
portante mașini agricole. Este 
angajamentul cu care ei, ute
ciștii. întîmpină conferința or- 

școală, mai cu seamă în orga
nizația U.T.C. a acesteia, și în 
actuala etapă, presupune o aten
tă aplecare a organizației, cu 
răspundere și afectivitate, asu
pra elevilor cu problemele lor, 
care nu pot fi universal vala
bile la școala generală, liceu, 
liceu de specialitate, școală 
profesională. Altfel nu se poate 
face un plan de lucru realist și 
real. întoarcerea aceasta spre 
elev, pornind acțiunile de la 
nevoile lui și nu exclusiv de 
la ideile celor cîțiva, care for
mează activul U.T.C. într-o 
școală, va convinge mai bine pe 
utecist că în organizație se în- 
tîlnește cu problemele genera
ției și ele sînt abordate și re
zolvate cu contribuția sa. In a- 
cest chip, îi solicităm direct răs
punderea. îi punem în fața unor 
sarcini pe care mai întîi și le-a 
pus el. Practica de pînă acum 
ne-a clarificat că asupra elevu
lui de această vîrstă nu trebu
ie să lucrăm cu teorii șl prin
cipii moralizatoare, pe el tre
buie să-1 determinăm să se 
judece prin fapte, să-1 fe
rim de demagogia prelucrări
lor și angajamentelor luate 
formal, cointeresîndu-1 sufle
tește. A-l întreba mereu, ,,de 
ce“, a-i explica la fel de per
severent de ce i se cere un 
anumit lucru, de ce este admo
nestat cînd nu realizează ceva 
înseamnă a-l convinge. Prezintă 
o mare importanță faptul ca 

ganizației județene a U.T.C. 
Prezcnți, mereu, printre meca
nizatorii, activiștii U.T.C. asigu
ră circulația experienței frunta
șilor, a inițiativelor valoroase. 
La S.M.A. Episcopia Bihorului 
l-am întîlnit pe tovarășul Ioan 
Vulturar, primul secretar al Co
mitetului județean al U.T.C. 
Tema discuției acțiunea ce po- 

utecistul să rețină permanent că 
organizația se interesează cum 
învață și nu-1 lasă să „sară“ 
nepăsător peste trimestre de 
școală, peste etape formative 
esențiale din viața sa, cu care 
nu se va mai întîlni, și nu in
tervine doar profesorul pentru 
că funcția sa de la catedră îl 
obligă. Obținem atunci cu totul 
o altă atitudine din partea lui.

— Desprindeam însă din

CALITATEA
discuția la care am făcut 
referirea că nu va fi vorba 
doar de a ridica problemele 
invățăturii in ședințe, de 
acea cicăleală măruntă pe 
care, cum bine spuneați, 
elevul o respinge, ci de 
o arie de acțiuni politice 
în sprijinul procesului de 
invățămint.

— Bineînțeles, nu poate fi 
vorba de o adunare, ci de o ac
țiune puternică, care să dureze 
tot trimestrul, tot anul, de o 
activitate politică, care să aibă 
particularitatea mobilității, 
adaptării la situații concrete. 
Opinia care judecă operativ fap
te negative, note slabe, repre
zintă un mijloc corectiv. Or, a 
interveni cu mijloacele muncii 
politice, a educa înseamnă a 

larizează munca mecanizatorilor 
din toată țara : mai chibzuită u- 
tilizare a fondurilor fixe. „O- 
biectiv de seamă al întrecerii de 
curînd declanșată pentru înde
plinirea prevederilor cincinalu
lui înainte de termen, prelun
girea activității productive a 
tractoarelor și mașinilor agrico
le ne preocupă mult. Iar succe
sul îl pregătim prin munca po
litică ce o desfășurăm, prin de
clanșarea unei cuprinzătoare ac
țiuni profesionale de ridicare a 
calificării tinerilor mecanizatori. ' 
In acest scop, tinerii mecaniza
tori au fost cuprinși la un ciclu 
de lecții cu aplicabilitate îndeo
sebi în perimetrul mașinilor pe 
care s-au angajat să ie recupe
reze pentru producție, și cu 
care vor lucra, iar ediția de a- 
nul acesta a Olimpiadei o vom 
dedica exclusiv ideii de activi
tate eficientă în exploatarea 
mașinilor agricole întinerite. în
cepem acum ampla bătălie pen
tru recuperarea unor mașini în 
valoare de 40 033 000 de lei, par
curgem o etapă hotărîtoare pen
tru asigurarea condițiilor de a 
obține cu aceste mașini venituri 
de cel puțin patru milioane de 
lei. Am convingerea ca vom 
reuși“.

GH. FECIORU 
Foto : ST. VVEISS

împlini munca operativă cu in
tervenția de perspectivă. Consta
tăm, adesea, că elevul ajunge 
să învețe, cumva, în sine, pen
tru că este elev și i-o cere fa
milia. De ce ? — pentru că el 
nu este condus cu inteligență 
spre cunoașterea cerințelor so
ciale față de el. Cu el trebuie 
discutat convingător care este 
scopul orelor petrecute în clasă, 
la lecții. La vîrstă pe care o

Învățăturii
y

are elevul, organizația îl poate 
îndruma să facă din documen
tele politice care fundamentează 
mersul țării nu simple broșuri 
de lectură, de studiu pentru se
minar, ci programe proprii de 
viață pentru acum și pentru 
viitor. Organizația U.T.C. tre
buie deci să-t pună pe elevi 
în contact cu ceea ce reprezintă 
cerința societății, perspectiva 
dezvoltării ei. Așa trebuie gîn- 
dită munca politică — la modul 
activ, interogativ : cum stă ele
vul față în față cu marile o- 
biective de lucru ale poporului. 
O dădăceală măruntă „de ce 
n-ai învățat ?“ n-are efectele 
scontate.

— Așa cum sînt prezenta
te lucrurile, apare limpede 
că cei care conduc organiza

CU 0 LUNĂ 
SI IATĂ-LE
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Două imagini care redau 
convingător de cit efort este 
necesar pentru ca un cuvînt 
dat să devină faptă. Tractoare 
descompletate, pentru că toa
tă lumea se gîndise doar la 
topirea lor, au devenit obiec
tivul unui angajament: recu
perarea lor pentru activitatea 
productivă. Intr-o agendă, 
pentru fiecare tractor a fost 
deschisă o rubrică de observa
ții. Patru uteciști, împreună cu 
tehnicianul Ion Dumitrache, 
apreciază starea fiecărui sub- 
ansamblu în parte, subliniază 
recondiționările ce se impun 
și de ce natură trebuie să fie, 
stabilesc cheltuielile bănești 
aproximative impuse de repa
rații.

Unsprezece tractoare din
tre cele 24 au fost recep
ționate ca bune pentru lucru 
în brazdă.

O apreciere identică au în
trunit toate grapele cu discuri, 
grapele stelate, semănătorile, 
dislocatoarele de sfeclă, pre
sele de balotat și o parte din
tre combine, grapele fixe, tă
vălugi și remorci. Peste șapte
zeci la sută dintre mașinile a- 
gricole planificate pentru re
parații se află acum redistri
buite în cadrul secțiilor. Sînt 
pregătite pentru lucru în 
cîmp. In felul acesta cea mai 
mare parte a forțelor sînt 
concentrate acolo unde se re
pară tractoarele. La 20 fe
bruarie este prevăzută înche
ierea campaniei de reparații.

ția U.T.C. a școlii și cărora 
li se cer toate aceste efor
turi trebuie să fie ajutați 
să atingă un asemenea nivel 
de activitate.

— Cred că v-ați dat seama din 
ședința noastră cit de aspru a 
fost criticat activistul care lu
crează în școli, ce i s-a cerut să 
realizeze în viitor, chiar înce- 
pînd cu ședințele de activ ce se 
desfășoară acum. Activistul 
însuși trebuie să facă efortul să 
se autodepășească, să-și învingă 
un anume imobilism al stilului 
de lucru, niște automatisme care 
conduc și apelează la clișee, la 
formule stereotipe. Aceasta pre
supune să-și consume mult din 
timpul său de muncă în școală, 
în mod activ, să nu treacă prin 
organizație ci să lucreze cu or
ganizația. Dar cu organizația, nu 
doar cu îndrumătorul, nu doar 
cu direcțiunea școlii. Nu se 
poate simți bine acel secretar 
U.T.C., acel comitet pe lingă 
care activistul trece pentru a se 
opri în cabinetul directorului, 
la îndrumător, iar lor, sarcinile 
să le parvină prin intermediari. 
Poate faptul că nici la ora actu
ală în destule școli secretarul 
U.T.C. nu este chemat la consi
liul pedagogic, cu toate că de 
doi ani lucrul a fost precizat cu 
limpezime, se datorează și ati
tudinii activistului : dacă el nu 
discută direct cu secretarul, ci 
cu îndrumătorul, conducerea 
școlii îl consideră pe îndrumător 
ca om care îl poate suplini pe

• O invenție de interes național vegetînd 
șase ani sub zodia animărilor «Argumentele 
experimentării practice înecate într-un vraf 
de referate ® Ministerul industriei Chimice 
promite că va lua măsuri

Vineri, 14 noiembrie 1969, apă
rea în „Scînteia tineretului“ an
cheta intitulată „Invenție de in
teres național vegetînd sub zo
dia amînărilor“. De atunci, au 
trecut aproape patru ani, fără ca 
invenția despre care era vorba 
în articol să fi fost materializată 
în producție. Dar, mai întîi, să 
vedem despre ce era vorba. în 
1967, inginerul N. Arion de la 
I.P.R.A.N. realizase o cercetare, 
într-adevăr de interes național, 
intitulată : „Procedeu de epu
rare și valorificare a condensa
telor bazice evacuate din insta
lațiile de azotat de amoniu și 
uree“. Invenția respectivă răs
pundea unor necesități preg
nante ale industriei de îngră
șăminte chimice, care dever
sează în apele de suprafață ale 
țării cantități tot mai mari de 
azotat de amoniu și amoniac. 
Era deci necesar ca aplicarea 
unei astfel de invenții, care a- 
vea ca obiectiv tocmai constru
irea de instalații perfecționate 
de epurare a ionilor de amoniu 
să fie urgentată. Acest lucru nu 
s-a întîmplat însă, deoarece în 
procesul de aplicare al inven
ției, după cum se arată în arti
col, apare primul obstacol, sub 
forma opoziției inginerului V. 
Urdea, • directorul tehnic al 
Combinatului chimic din Tg. 
Mureș. Ministerul Chimiei 
însă, neacționînd prompt, 
realizarea unei instalații pilot, 
stabilită inițial la Tg. Mureș a 

. fost amînată sine die. Pînă la 
urmă se hotărăște construirea 
pilotului la Craiova. Așa se face 
că, după cum se spune în arti
col, „toate termenele fixate au 
trecut, unele, cam de multișor 
fără ca Direcția Tehnică din mi
nister să se alarmeze“. Aceasta, 
în ciuda faptului că realizarea 
urgentă a instalației, pe baza 
procedeului brevetat de N. Ari
on, după cum se exprima în 1969 
inginerul Ț. Sorin, consilier la 
I.P.R.A.N., „poate recupera în
tr-un singur an, amoniac și azo
tat de amoniu în valoare de 
48 000 000 lei, ia care se vor 
adăuga anual alte 25-30 milioane 
lei beneficii, provenite din apa 
demineralizată rezultată în urma 
epurării“. Dar aceste calcule se 
făceau acum aproape patru ani. 
Astăzi, cum este și normal, a- 
vînd în vedere dezvoltarea im
petuoasă, pe care a cunoscut-o 
în acest timp industria de în
grășăminte, economiile pot fi șl 
mai importante. Necesitatea rea
lizării unei epurări industriale 
a apelor reziduale a crescut, 
deci, considerabil și va crește 
în anii cincinalului. Să nu ui
tăm că, în perioada imediat ur
mătoare, se vor da în folosință, 
de exemplu, la Tg. Mureș o uni
tate de îngrășăminte cu azot de 
300 000 tone azotat de amoniu 
pe an și una tot de 300 000 tone 
pe an îngrășăminte complexe. O 
unitate de aceeași capacitate va 
fi dată în producție în 1974 la 
Slobozia, iar în 1975 o unitate 
de îngrășăminte complexe la 
Arad. Or, o fabrică de în
grășăminte cu azot de aceas
tă capacitate deversează în
tr-o singură oră, odată 
cu apele reziduale, circa 
150 kg. de amoniac și tot 150 
kg. de azotat. Cit privește fa
brica de îngrășăminte complexe, 
ea deversează cca. 500 kg. pe• ••••<
secretar în toate ocaziile și în 
consiliul pedagogic. Foarte gre
șit. Reprezentarea elevilor prin 
secretarul U.T.C. nu constituie o 
formalitate, ci un mod de lucru. 
Secretarul U.T.C. este elev, tră
iește alături de colegi, recep
tează din punctul de vedere al 
elevilor problemele lor și le 
poate prezenta corpului profe
soral spre studiu. Sigur, tre
buie într-adevăr ca el să cu
noască problemele și să aibă 
curajul să le ridice, dar nu pen
tru a fi indosariate la capitolul 
consultare, sugestii, ci pentru 
a fi puse în discuția școlii, ca 
să li se găsească soluțiile cele 
mai potrivite. Organizația 
U.T.C. a fost învestită cu înda
toriri deosebite, îneît nimic din 
ceea ce aparține elevului, școlii 
nu trebuie să-1 fie străin. 
O asemenea colaborare rea
lă cere așezarea conducerii 
școlii, a profesorilor-diriginți la 
aceeași masă cu activul U.T.C 
pentru a concepe împreună ac
tivitatea ca o practică de lucru 
constantă.

Neîndoios, nu putem clarifica 
în limitele acestei convorbiri 
multitudinea problemelor cap de 
afiș? ale trimestrului doi de 
școală, am detaliat-o pe cea mai 
importantă — intervenția poli
tică a organizației în aspectele 
de muncă și învățătură ale ele
vilor pe care o dorim consis
tentă, realizată cu maximum de 
pretenții și de exigență.

oră ioni de amoniu și 1 600 kg. 
pe oră azotat. In atari condiții 
limitele admise pentru deversa
rea apelor reziduale în rîuri 
sînt cu mult depășite. Cu toate 
acestea organele competente 
n-au făcut, șe pare, totul ca in
venția inginerului N. Arion să 
fie materializată din vreme. „Ne 
întrebăm, se spunea în articolul 
din 1969, „care vor fi următoa
rele etape, pe care le va par
curge. această invenție, a cărei 
valorificare la scară industrială 
și generalizare prezintă un in
teres național“. Indiferent de ce 
vor spune factorii răspunzători, 
trebuie să arătăm că a fost ne
voie de prea mult timp — a- 
proape trei ani — pentru a se 
construi la Combinatul din Cra
iova o instalație pilot, în care 
a fost verificat procesul tehno
logic românesc. Dar caruselul 
amînărilor a continuat mai de
parte. Cu toate că datele rezul
tate în urma experimentărilor 
au fost prezentate încă din luna 
mai a anului 1972, nici pînă în 
prezent ele nu sînt omologate. 
De ce ? Se pare că vechile con
tradicții care au dus, în 1969 
la un proces inutil, mai 
răbufnesc, e-adevărat, mascat, 
și astăzi, sub un motiv sau al
tul. Conducerea ministerului, de 
pildă, a" fost informată de către 
directorul Centralei industriale 
de îngrășăminte chimice Bucu
rești, inginerul T. Zaharescu, 
prin referatul nr. 7876 din 
20. 03. 1972 că I.P.R.A.N.-ul nu 
asigură conducerea cercetărilor 
la pilotul din Craiova. Iată, în
să, că în nota de răspuns nr. 
9289 din 04. 04. 1972, dată de 
I.P.R.A.N., se arată că atît ingi
nerul Arion cit și inginerul Dan 
Cioloca din institut au stat cîte 
12 ore pe zi, în perioada incri
minată, la instalația pilot, unde 
cu ajutorul specialiștilor Com
binatului din Craiova, cerce
tările s-au soldat, într-un timp 
record, cu rezultate remarca
bile. Ne permitem să apreciem 
că, avînd în vedere obiectivele 
industriale care vor intra în 
producție în anii următori, fac
torii responsabili — și în primul 
rînd ministerul — sînt datori 
să scurteze pe cît posibil trece
rea la realizarea primului mo
dul industrial, în baza rezulta
telor obținute la Craiova. Nu se 
știe nici azi exact, la nivelul 
ministerului, că pe lîngă proce
sul tehnologic propriu-zis, in
ginerul N. Arion a realizat, cu 
sprijinul Combinatului chimic 
Craiova, și un aparat de schimb 
ionic continuu, original, aflat 
în curs de brevetare, aparat ne
cesar instalației pilot care asi
gură depoluarea apelor reziduale 
în condiții tehnico-economice de 
nivel mondial. „Că într-adevăr, 
invenția în discuție este valo
roasă și capabilă să rezolve pro
bleme majore ridicate de dez

Elena Păunescu, de la F.R.D., locțiitoare a secretarului U.T.C. pe 
secție, este o filatoare binecunoscută pentru rezultate bune în 

producție

voltarea industriei de îngrășă
minte, o dovedește interesul 
pe care l-a manifestat o firmă 
străină pentru o cooperare cu 
România în acest domeniu“, ne-a 
informat directorul tehnic al 
I.P.R.A.N.-ului, inginerul Nico- 
lae Popovici.

Este timpul, deci, să i se a- 
corde totală încredere invenției 
inginerului N. Arion, deoarece 
vechile temeri privind rezisten
ța schimbătorilor de ioni la acid 
azotic concentrat, emise de spe
cialiștii Combinatului chimic 
din Tg. Mureș în scrisoarea nr. 
20 552 din august 1968 au fost 
infirmate de rezultatele cerce
tărilor din instalația pilot de la 
Craiova și de cele efectuate de 
Institutul de petrol și gaze și 
Uzina de medicamente Bucu
rești. „Mai mult, ne declară in
ginerul N. Arion. temerile pri
vind funcționarea aparatului de 
schimb ionic continuu au fost 
înlăturate, parametrii obținuți 
în pilot permițînd proiectarea și 
realizarea instalațiilor indus
triale prin forțe proprii“. Și în
că ceva ! Este adevărat că 
H.C.M.-ul 980 prevede condiții 
și termene lungi în aplicarea 
unei cercetări, fapt ce 
îngreunează scurtarea dru
mului ei spre producție, dar 
tot atît de adevărat este 
că din momentul începerii, în 
1967, a cercetărilor au trecut 
peste șase ani. Trebuie făcute 
eforturi mult mai susținute 
pentru a grăbi valorificarea a- 
cestei invenții,, știut fiind că 
astăzi uzura morală a unei nou
tăți tehnice este extrem de ra
pidă.

ION VĂDUVĂ POENARU

P. S. După discuția avută cu 
tovarășul inginer BUJOR ROȘ- 
CA, adjunct al ministrului chi
miei, s-a dispus ca Direcția de 
organizare și control să anche
teze cazul și să-și prezinte con
cluziile.

„Aceasta pentru că politica 
ministerului chimiei este de a 
introduce în producție, cît mai 
repede, cele mai valoroase cer
cetări românești. Promovarea 
inteligenții tehnice autohtone 
trebuie să contribuie, din plin 
la realizarea planului cincinal 
în domeniul industriei chimice, 
opina tovarășul inginer Bujor 
Roșea. Avînd însă în vedere că 
trecerea de la faza de labora
tor la faza pilot se face din 
punct de vedere financiar ca și 
pentru orice investiție mare, 
pregătirea documentației cere 
o perioadă lungă de timp. Iată 
de ce, ar fi de dorit, ca C.N.S.T. 
să propună un mod mai rapid 
de trecere la faza pilot a cer
cetărilor, modificînd actualele 
instrucțiuni.

Foto: EM. TANJALĂ
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PAUL CORNEL CHITIC
„Tinerețea este ca

pacitatea de a desco
peri contradicțiile în 
cele mai liniștitoare fe
nomene"

— Cum ai caracteriza situația 
personajului tînăr în dramatur
gia noastră originală 7

— Mi se pare tristă discrimi
narea : tinăr scriitor — scriitor, 
tinăr personaj — personaj. Poa
te că nici nu e nevoie de un 
teatru despre tineri. Ca și cum 
tinerețea ar fi o rezervație in 
care se mai admit cînd și cînd 
mici giumbușlucuri și candide 
aiureli... Cu alte cuvinte, tinere
tul ar avea probleme minore 
care, mă rog, pentru el sint 
foarte importante și de care, 
patern, trebuie să ne ocupăm. 
Brusc tînărul (cînd oare ?) de
vine matur și, uitîndu-se în 
urmă la cei care „încă mai sint 
tineri“, poate să zică : Hm, țara 
arde și baba se piaptănă.

— Te referi la o situație de 
fapt în teatrul nostru sau vor
bești „preventiv“ 7 Sau poate e 
Ia mijloc și subiectivitatea ta 
de dramaturg mai puțin jucat...

— Să le luăm pe rînd. Dra
maturgia noastră este, fără 
doar și poate, o suită de mono
grafii despre indivizi — perso
naje — eroi. Să ne gîndim că 
fiecare etapă a avut schema ei 
de eroizare. Cu alte cuvinte mai 
nimic despre trecerea de la o 
etapă la alta, de la o vîrstă la 
alta.

— Nu există și excepții, 
exemple pozitive 7

— îmi închipui că însăși dis
cuția noastră este o practică a 
atitudinii critice. Așa că nu știu 
de ce e nevoie de una caldă, 
una rece. Și fără precizarea 
existenței unor excepții, discu
ția poate să rămînă naiv gra
tuită. îmi dai voie să continui 1

— Desigur.
— Iar în calitatea mea de 

autor nejucat — calitate ! vorbă 
să fie — nu mă plîng că proble
mele mele, ale mele, ale tînăru- 
lui, nu sint luate în atenția dra
maturgiei.

— Să revenim la tema discu
ției noastre. D-ta chiar crezi că 
problemele tineretului pot fi 
neglijate de dramaturgie 7

— Dacă se ocupă strict nu
mai de valorile morale, un ast
fel de text cît ar fi el de bi
ne împănat cu conflict și cu 
verosimil prin tipicitate. poa
te să nici nu existe. Fiindcă, 
vezi dumneata, în spatele 
conflictelor morale se as
cund conflicte sociale, politice. 
Iar în spatele acestora din urmă 
vom descoperi fie neînțelegeri 
ale realității noastre — dar și 
asta e o situație recuperabilă — 
fie niște contradicții economico- 
sociale care din etapă în etapă 
vor dispare. Dacă aș scrie un 
text, cu tot dinadinsul despre 
tineri, m-ar interesa în primul 
rînd punerea în evidență a con
tradicțiilor (obligație fundamen
tală a teatrului angajat politic), 
a acelor contradicții care, posi
bil, sint puse mai degrabă in 
evidență prin comportamentele 
nedisimulate, autentic entuziaste 
și teribilist extremiste ale unor 
personaje — tineri. Dar pentru a 
scrie despre niște contradicții 
socio-politice pe care însăși so
cietatea se străduie să le eli
mine, nu trebuie să scriu neapă
rat o piesă despre tineri. Căci, 
cred eu, tinerețea este — indi
ferent de vîrstă — capacitatea 
de a descoperi contradicțiile 
acolo și atunci cînd ele sînt în
văluite de cele mai liniștitoare 
fenomene. Cred că o astfel de 
piesă izbutită din punct de ve
dere estetic i-ar bucura și i-ar 
interesa în egală măsură pe ti
neri cît și pe cei care hotărăsc 
fără să mărturisească cine și 
pînă cînd este tînăr.

— înțeleg că prezentarea ade
văratelor probleme și contra
dicții în dramaturgia noastră 
n-ar face decîț să-i sporească 
valoarea.

— Da. Pînă una-alta curajul 
politic și, bineînțeles, civic este 
primul criteriu al valorii aces
teia.

— Acest lucru este prezent in 
piesele dumitale, jucate sau ne
jucate 7

— Bănuiesc că da. Bunăoară 
în scenariul jucat de Naționalul 
reșan. Aci a fost prima mea ten
tativă de a prezenta dialectica 
transformării societății noastre 
a instaurării mentalității noastre 
contemporane, cu toate fluctua
țiile ei. Mai apoi am terminat a 
zecea și ultima variantă a textu
lui intitulat Podul de nisip. 
Acum lucrez la un text intitulat 
„Ce nu știe Peter Weiss“. un 
text dramatic despre Revoluție. 
Iar de curind am predat piesa 
împăcarea.

Nu crezi că problemele pe 
care le-am enunțat atit de la
pidar sînt și problemele tine
retului 7

— Deocamdată să vă credem 
pe cuvînt !

matism și de probleme grave și 
că viața în această fericită pe
rioadă ar fi un șir de exclamații 
de bucurie. Desigur că vitalita
tea tinereții face ca toate proble
mele să pară rezolvabile, dar 
asta nu înseamnă că ele nu 
există. în tinerețe omul e in 
contact direct cu legile naturii 
și ale societății, cu iubirea și cu 
răspunderile sociale. Și de felul 
în care el înțelege acest contact 
mijlocit cu viața depinde forma
rea caracterului. Adesea am 
văzut cu toții tineri striviți de 
legile firești ale naturii, tineri

dragoste sînt cu predilecție ale 
unor oameni trecuți energic de 
prima tinerețe. Printre altele, 
cred eu, succesul lui „Love 
Story“ se explică și pentru 
faptul că în sfîrșit era o poveste 
de dragoste între doi oameni ti
neri, o poveste de dragoste in 
sens pur, nu sinuozitățile peri
sabile ale unui adulter.

— Credeți că se poate vorbi 
despre anume modalități speci
fice teatrului care se adresează 
tinereții 7

— Cred că posibilitățile de ex
primare a acestor împrejurări

altă piesă de teatru, întitulată 
„Vikingii“ și care probabil va fi 
reprezentată pe scena Teatrului 
„Ion Vasilescu“. Nu vreau sâ 
povestesc subiectul piesei, dar 
trebuie amintit faptul că astfel 
sint porecliți șoferii de camioane 
și basculante de pe marile șan
tiere de construcție socialistă. 
Deci nu e o piesă istorică, nici 
o piesă cu bătrîni ci o poveste 
dramatică inspirată din viața 
zilelor noastre, cu eroi tineri. 
Planetă de domnișoară și Cine 
ucide dragostea 7 Sint două 
piese quasi terminate. Și ele au

de vreo ipocrizie moralistă.
O altă problemă importantă 

a dramaturgiei despre tineri este 
aceea a conflictului. Voiam să 
scriu o piesă de teatru, intitu
lată „Oraș de bărbați“, despre 
un. mare centru siderurgic . în 
care, practic, și azi raportul este 
de douăzeci de bărbați la o sin
gură femeie. Mi s-a spus, res
trictiv : „știți, nu e încă mo
mentul să scrieți așa ceva. Vom 
construi aici o mare uzină texti
lă și atunci se va rezolva pro
blema“.

Dacă conflictul unei posibile

„TERRA INCOGNITA“
PENTRU DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ

care în loc să înțeleagă iubi
rea încearcă să o bagatelizeze, 
să se creadă foarte maturi dacă 
o privesc de sus. Sigur că la ti
neri există o mare nevoie de in
dependență și acest lucru e fru
mos și normal. Dar această inde
pendență trebuie și justificată 
prin aportul la dezvoltarea so
cietății. O independență care se 
manifestă numai prin acte de 
bravadă, prin ironii mai mult 
sau mai puțin reușite la adresa 
celor în vîrstă, nu e cu adevărat 
independență. Chiar în perioada 
tinereții, cînd se presupune că 
omul e mai liber, mai generos, 
vedem la unii tineri forme de 
precoce îmbătrînire și chiar de 
birocratism interior. Aceștia nu 
vor să trăiască viața ci vor s-o 
păcălească. Ei cred că pot păcăli 
părinții, iubitele, teoria relati
vității și, de cîte ori reusesc 
sau cred ei că reușesc așa ceva, 
au impresia că au progresat. 
Dar tinerețea, la cei mai buni 
dintre oameni, e și nevoia ro
mantică de absolut, de roman
tism, de desăvîrșire morală, 
cînd unii vor să-1 continue pe 
Shakespeare sau alții pe Ein- 
stein. în acești ani se visează 
și se crede într-o iubire eternă. 
De aceea și dezamăgirile sînt 
mai violente (chiar dacă unele 
din aceste visuri sînt exagerate 
sau riguros neîntemeiate, ele 
sînt nobile prin aspirația lor).

Iată deci că sînt convins că 
anii tinereții sînt ani dramatici 
și deci o sursă ideală pentru tea
tru. Dar, foarte ciudat, în 
teatrul nostru, și nu numai în 
teatrul nostru, tocmai oamenii 
tineri au fost izgoniți de pe 
scenă și teatrul geme de bărbați 
copți și de femei coapte. în orice 
caz, numai pe la 30-35 de ani li 
se dă dreptul de a rosti o replică 
în teatru. Chiar și poveștile de

dramatice sînt multiple și sînt 
dictate de substanța dramatică. 
Un scriitor nu-și alege a priori 
modalitatea. Substanța e cea 
care dictează expresia.

Reușite avem în toate direcți
ile. în piesa Ecaterinei Oproiu, de 
pildă, în care metafora se îmbină 
cu planuri foarte realiste sau in 
Acești îngeri triști a lui D.R. 
Popescu, o piesă construită după 
bunele și sănătoasele tipare cla
sice. Dar important mi se pare 
de a se pune în dezbatere, indi
ferent în ce formă, problemele 
reale ale tineretului, nu cele in
ventate. Spectatorul se va plictisi 
dacă dramaturgul va chema la 
dezbaterea fierbinte, patetică, 
a unei probleme care nu există. 
De cîte ori au apărut aceste per
sonaje tinere ele erau prea vi
zibil dietetice. Un amestec de 
romantism siropos și grație po
sacă. Deci important este ca 
conflictul să fie viu și să fie dus 
pînă la capăt de personaje în 
carne și oase. Am mai spus și 
cu alt prilej, jin dramaturg nu 
poate inventa conflicte. El poate 
numai descoperi în viață con
flicte existente.

în centrul atenției tot eroi 
tineri.

Lucrurile par să stea în cel 
mai perfect echilibru și, ca la 
fotograf, în lumina cea mai fru
moasă. însă nu e tocmai așa. Și 
am să încep printr-un mic 
exemplu : un reporter ajunge la 
un mare șantier hidrotehnic, 
între alții, întreabă pe un tînăr 
fierar betonist : „Ce-ai să faci 
după ce termini barajul 7“ A 
stat o clipă, s-a gîndit, apoi a 
răspuns : „Am să mă urc pe cota 
lui cea mai înaltă și de-acolo 
am să strig, că multe zile fripte 
am trăit aici !“ De ce fuseseră 
provocate zilele lui fripte 7 De 
citeva ori fluviul însuși a pus în 
primejdie diferite sectoare ale 
șantierului. O dată s-a supărat 
că nu i s-a dat adeverință pen
tru butelie de aragaz, deși se 
căsătorise pe șantier. Altă dată 
„l-a caftit“ pe responsabilul 
unui magazin, pentru că ames
tecase mălaiul cu... nisip.

Deci, o problemă importantă a 
dramaturgiei despre tineri este 
aceea a limbajului, a expresiei. 
Replica unei astfel de dramatur
gii trebuie să fie mai prăpăsti- 
oasă și neconformistă, frustă și 
adevărată, directă și nepăzită

piese este confundat cu ceea ce 
comunică un reportaj, atunci 
perspectiva de-a avea piese cu 
tineri rămîne dificil de atins. 
Chiar și cele mai benigne con
flicte îi interzic astfel drumul 
spre scenă, pentru că și directo
rul teatrului îți poate spune, ca 
și primarul centrului siderurgic : 
vor veni acolo 5 000 de textiliste, 
se vor înființa o filatură și o 
țesătorie. Să așteptăm pînă 
atunci“.

De ce se manifestă — în sfîr
șit — o teamă atît de inexplica
bilă față de conceptul luptei 
între generații 7 în literatură 
expresia e tabu. Dar în viață 7 
Eu nu cred că în mod automat 
un director de întreprindere 
care a împlinit 62 de ani tre
buie pensionat. Dar cum crește 
și încurajează și pune la lucru 
tînăra generație din jurul lui 7 
De foarte multe ori un nimb 
olimpian înconjoară o frunte 
dacă nu disprețuitoare față de 
tineri, măcar indiferentă. Si 
dacă niciodată oul nu este mai 
deștept decît găina, el are, to
tuși, privilegiul „longevității“.

Circulă prejudecata că numai 
eroismul poate furniza marile 
subiecte în dramaturgie. E de-

sigur mai ușor să scrii o astfel 
de piesă, pateticul fiind treapta 
înaltă de pe care începi să urci 
conflictul. Se uită că mișcarea 
românească a dramaturgiei are 
o admirabilă experiență în ceea 
ce privește opțiunea pentru li
rism, personajele fără nimic 
eroic. Mitică Popescu, Domni
șoara Nastasia, Steaua fără nu
me, iată numai trei titluri din- 
tr-un remarcabil cortegiu de 
capodopere și în care eroii ti
neri nu fac nici pe departe o 
treabă de figurație. Nu numai 
pentru că e vorba de eroi ti
neri. dramaturgia despre care 
discutăm azi în această pagină 
are nevoie, ca de oxigen. de 
dragoste și lirism, de visare și 
candoare.

Aș vrea în încheiere să adaug 
ceva care poate să pară hibrid, 
dar cred că vorbind despre dra
maturgia eroilor tineri, trebuie 
să nu-i uităm pe actorii tineri. 
Si iarăși vin cu un exemplu : am 
fost îneîntat de modul cum la 
teatrul din Reșița mi s-a jucat 
piesa „Casa care a fugit prin 
ușă“ și, în special, de jocul a 
doi actori foarte tineri : Mihae- 
la Murgu și Dan Turbatu. Cui 
i-am povestit în cercurile tea
trale din București (și am fă- 
cut-o ca un ziar oral neodihnit 
zile și săptămîni întregi), mi-a 
spus că n-a auzit de ei. Iată un 
argument în plus să pledăm 
pentru înființarea unui teatru 
al treatelor în București, afec
tat prin rotație tuturor teatrelor 
din provincie.

Dramaturgia eroului tînăr nu 
poate fi jucată de actori bătrîni, 
în travesti. Dar tinerii pot juca 
roluri de bătrîni. Teatrul despre 
tineri rămîne sectorul cel mai 
labil și inovator. Fiecare genera
ție aduce o dimensiune nouă. 
Altfel spus, Werther este un su
ferind de muzeu. Nu-1 mai poți 
întîlni în viață. Iată așadar o 
ultimă și fundamentală idee : 
atunci cînd dramaturgii își în
dreaptă ochii spre eroul tinăr, 
acesta trebuie văzut în sensul 
epocii, plasat pe linia de forță 
a celor mai mari și active ener
gii contemporane.

Anchetă realizată de 
MIHAI ELIN

WZfZ/f
LUCIAN RAICU

PETRU VINTILA :

„Werther este un su
ferind de muzeu !"

— Tovarășe Petru Vintilă, 
scriind piese de teatru despre și 
pentru tineri, cum ați vedea dv. 
o posibilă dramaturgie a perso
najului tînăr, viu și autentic.

— După „Casa care a fugit 
prin ușă" (axată pe ideea eva
dării unei perechi de tineri din- 
tr-un mediu dacă nu ostil, mă
car vetust) mi s-a achiziționat o
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„N-am ajuns aici Ia Reșița 
printr-o conjunctură. N-am ve
nit fiindcă am fi fost mai slabi 
decît alți colegi de-ai noștri ab
solvenți deodată cu noi, fiind
că am fi avut o medie mai 
mică ci fiindcă am vrut. Am 
venit cu idei artistice, cu 
speranța unei afirmări deopotri
vă a noastră ca și a teatrului re- 
șițean. în prezent unii dintre noi 
sint obosiți de cît au jucat fără 
să fie satisfăcuți pe măsura spe
ranțelor“. Aceste afirmații apar
țin tinărului actor Cornel Mano- 
lescu de la Teatrul de Stat din 
Reșița, făcute cu prilejul unei 
dezbateri organizate de noi la 
oare pe lingă cei cițiva tineri 
slujitori ai Tlialiei mai luau par
te și secretarii comitetelor 
U.T.C. din principalele uzine ale 
municipiului. „Insatisfacția mo
rală de care amintea colegul 
meu, spunea Florin Mihail Mi- 
ron, iși află obîrșiile în incăpăți- 
narea noastră de a pune în sce
nă piese prea puțin angajate 
prin problematica lor în fenome
nele sociale în care prezumtivul 
spectator iși trăiește viața. Fie 
pentru că punem în scenă come
dii cu scopul mai puțin mărturi
sit de a face planul de casă, 
fie piese de rezistență pentru în
țelegerea cărora este nevoie de 
o cultură solidă. Cred că ideea 
teatrului politic, de factura celui 
propus discuției, este pe deplin 
valabilă, pentru condițiile con
crete ale Reșiței. Este condițio
nat însă de rezolvarea cîtorva 
chestiuni. în primul rînd de in
staurarea unei reale colaborări 
cu organizația U.T.C. Se petrec 
în uzinele noastre evenimente 
de eroism sublim, personal am 
auzit cîteva relatări in acest 
sens, se confruntă mentalități și 
caractere cu nebănuite consecin
țe in viața și atitudinea oameni
lor. Mă întreb de ce nu instituim 
un calendar cu întîlniri periodi
ce unde din dezbaterea cazurilor 
prezentate să extragem ceea ce 
este demn a deveni substanța 
unui spectacol 7 în metodologia 
activității Ateneului tineretului,

patronat de Comitetul municipal 
U.T.C., teatrului nu i se rezervă 
decît o preocupare formală. Aici 
s-ar putea înjgheba un prim la
borator unde pot fi puse pe pi
cioare spectacole de o asemenea 
factură. încercarea noastră de a 
iniția un studio experimental nu 
izbutește să se finalizeze la ni
velul așteptărilor din cauza ine
xistenței unui îndreptar de re
pertoriu, aidoma celui existent 
pentru scena mare. Așa se face 
că dintr-o serie de piese semna

bine, formațiile de teatru pentru 
amatori au și ele zbaterile lor, 
la fiecare doi ani trebuie să se 
prezinte la concurs, de un suc
ces sau insucces depinde doar 
calitatea ședințelor de analiză, 
aprecierile oficiale, poate chiar 
și promovările. Mă întreb : ros
tul acestor organisme nu este el 
oare același, de a participa activ 
la edificarea conștiinței socialis
te ? în teorie admitem conținutul 
deosebit de complex al proble
melor sociale. în practică activi-

TINERII ACTORI Șl ACTIVIȘTII ORGANIZAȚIEI 
U.T.C. DIN REȘIȚA SÎNT DE ACORD Că' 

Activitatea teatrală 
poate sluji mai bine 

preocupările 
și aspirațiile 
tineretului

CÎND VOM VEDEA PE SCENĂ 
CONCRETIZAREA ACESTUI ACORD ?

te de autori români, publieate la 
noi, ba chiar și jucate în alte 
părți, unele ne-au fost refuzate, 
după părerea mea, cu totul ne
justificat. Nu pot pricepe de ce 
ca studenți ni s-a permis să ju
căm piese ca Omul cu floarea, 
de Pirandello. Kant de Gh. As- 
talos sau Parcul de Radu Bădilă 
și ca actori profesioniști nu 7

„Tot în ideea colaborării des
pre care vorbea colegul meu, 
aș mai vrea să adaug cîteva lu
cruri. La ora actuală, îmi face 
mie impresia, fiecare instituție 
sau organizație funcționează 
pentru sine. Organizația U.T.C. 
are problemele ei, cenaclul lite
rar de pe lingă Casa de cultură 
trăiește pentru propriul său or
goliu, noi ne căznim să ieșim

tatea noastră, menită să vină în 
întîmpinarea elucidării acestor 
probleme, se rezumă la fiecare 
cu felia lui“ (Dan Turbatu, ac
tor).

„Mie, ca secretar al comitetu
lui U.T.C. din C.S.R. discuția 
mi-a furnizat o seamă de ele
mente de Ia care, în munca 
noastră politică, am putea por
ni avînd ferme certitudini de 
superioare realizări. Condiția de 
simpli plasatori de bilete cu pri
lejuri festive sau timidele invi
tații ca actori tineri să recite in 
fața tinerilor poezii patriotice 
sau de dragoste, nu izbutesc să 
stabilească punțile de legătură 
necesare intrării în universul su
fletesc al tinerei generații. Ceea

Dacă ar fi să numesc foarte 
repede, fără vreo premeditare, 
termenul absolut opus, In cea 
mai violentă antiteză cu poezia 
lui Marius Robescu, desigur aș 
numi vulgaritatea. Luînd cu- 
vîntul în toate sensurile și cău- 
tîndu-i toate opozițiile, inclusiv 
pe cele insuportabile, se poate 
ajunge, în liniște, o liniște care 
ea însăși contrariază vulgari
tatea și-o face să nu se simtă 
deloc in largul ei, la descrie
rea „sentimentului“ general 
propus de această poezie aten
ției noastre. Poezie neatinsă de 
impurități, și totuși în nici un 
fel idilică, scutită de acele fal
se candori, curente in lirica de 
astăzi, și cărora de atîtea ori 
le-am prefera cu enervare cu- 
vîntul brutal și proza cotidia
nă. Nu despre această „candoa
re" fadă, fără singe și fără 
nerv, e vorba — și care, dacă 
ne gîndim bine, tot o ipostază 
(paradoxală) a vulgarității re
prezintă ea în cele din urmă 
—, dimpotrivă, poezia lui Ma
rius Robescu nu se lipsește de 
o anumită acuitate, de-o anu
mită (rece) înflăcărare a cruzi
mii, în care distinge un mij
loc de purificare, un mod al 
ascezei, dacă vrem să-i spunem 
așa, în sfîrșit, ceva foarte ne
cesar autenticei experiențe spi
rituale, ceva vital, ca un obsta
col în calea degradării sufletu
lui. Marea elevație a versuri
lor nici nu poate fi despărțită 
de limpiditatea lor tăioasă. Cu
vintele au adesea sunetul unei 
lame desprinse din cel mai fin 
și rezistent metal, cu o vibra
ție prelungită de aparenta stin
gere, de aparenta nemișcare. 
Impresia de imobilitate ’ din

ce spun deocamdată, este că noi, 
în ideea unei inițieri a tineri
lor în miezul conținutului unor 
spectacole, am putea tipări cu 
forțe proprii caietele-program 
cu grijă, redactate de secreta
riatul literar al teatrului, pe 
care apoi să Ie difuzăm în rîn- 
dul tinerilor. Responsabilii cu 
munca politică și culturală, 
sprijiniți de către organizația de 
partid pot alcătui, pot selecta 
evenimentele-șoc — cum spu
nea cineva aici — din care a- 
poi să rezulte un spectacol 
pe care să-1 prezentăm în pre
mieră cu prilejul adunărilor ge
nerale, unde tema dezbătută 
este aceeași cu, cel puțin una a- 
similată în spectacol“ (Ion Go- 
leț).

Fiindcă opiniile citate de noi 
reprezintă in esența lor opiniile 
tuturor participanților (actorii 
Aurelian Georgescu, Cristian 
Pirvulescu, Chira Stoica, locți
itoare de secretar a "comitetului 
U.T.Q., U.C.M. Reșița, Florea 
Ilie. locțiitor secretar al comite
tului U.T.C. I.J.C.M. Reșița) 
nouă nu ne mai rămîne decît să 
tragem cîteva concluzii pe care 
să le supunem atenției comite
tului municipal Reșița al U.T.C.

înainte de toate se impune 
coordonarea tuturor acestor re
zerve și disponibilități printr-un 
plan de activități unic, în așa fel 
gîndit incit acțiunile organizați
ilor U.T.C. să se integreze unui 
singur scop — educarea tinerei 
generații in spiritul ideilor cu
prinse în lucrările plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972.

Virtuțile teatrului-eveniment, 
inspirat din realitățile imediate 
(și care nu întotdeauna are ne
voie de un text dramatic scris) 
îl recomandă ca pe o veritabilă 
tribună a ideilor politice con
temporane. Avantajul său este 
și acela că inspirindu-se din mo
mente de ultimă oră, nu intră in 
concurență cu formulele teatru
lui clasic, masiv prezentat de te
leviziune și cinematograf. In 
plus, prin dinamismul său co
respunde spiritului foarte dina
mic, specific tinerei generații. 
Afară de aceasta, un asemenea 
teatru poate participa cu succes 
la formarea spectatorului de tea
tru. iar actorului îi oferă con
diții de afirmare în fața publi
cului.

ION DANCEA

poeziile lui Marius Robescu sti
mulează vibrația. Pianul mut 
prezent pretutindeni în decorul 
lor, parcă nemișcat, e mai eloc
vent decît zece instrumente în 
plină acțiune , ca în această ex
cepțională autodefiniție : „Pia
nul mut printre arbori / Trist 
exilat într-o dimineață, / lem
nul lui de stirpe aleasă / gata 
să se îngroape în frunze / și lo
cul putred lingă noi / și toate 
fîntînile stinse... / Atît de se
nin pianul / amorțit fără îm
potrivire, / ca sfoara-n lumi
nare nervii lui / și chipul lui a- 
semeni unei umbre / aproape 
inecindu-se și ea. / Făr să-mi 
cred ochilor. Doamne, / cren
gilor, păsării sus, / timpului ce 
va ploua 1“ (Pianul).

Rezerva naturală, distincția 
intelectuală, de < „stirpe aleasă“ 
a versurilor lui Marius Robes
cu pot induce în eroare la o 
privire grăbită și au fost luate 
drept altceva în cele cîteva co
mentarii critice scrise pe mar
ginea lor.. Nu de „discreție“ e 
vorba, nici de „voce șoptită“ 
etc., mie dimpotrivă mi s-a im
pus articulația foarte sigură, 
energia și intensitatea „spune
rii“. Poetul nu șoptește ci de
clamă, desigur în felul său calm 
și demn, un monolog și fără 
să ridice vocea, pentru că este 
edificat și nu simte nevoia re
toricii impetuoase, înțelege să 
cuprindă totul, el este o natu
ră ambițioasă și reținută, dar 
o veritabilă natură ; cu trăiri 
„filtrate“ desigur. pentru că 
asta intră în programul său 
ireductibil, dar de o aspră in
tensitate, de o vigoare care se 
difuzează în vers, sflrșind prin 
a deveni impalpabilă, evanes
centă. Se poate cita abundent 
in acest sens și aproape la în- 
tîmplare :

„Mai sus de darul tăcerii / 
care bine seamănă cu gîndul 
/ de a-mi împleti funia pe 
corp / așteptarea dă peste mar
gini, Doamne, / curge precum 
cleiul pe coaja pomilor. / Eu 
sînt în toate zilele convales
cent, / stînd la fereastră sînt 
sîngele casei / care prin piele 
răbufnește asemenea / mirosu
lui aprins al florilor...“ (Aștep
tarea).

Simțirea cea mai puternică, 
atingind la o limită țipătul tra
gic, îl transfigurează admirabil, 
atingind la cealaltă limită, la 
fel de caracteristică, nobila stă- 
pînire de sine, superba resem
nare. Rareori un sentiment mai 
viu al „vulnerabilității“, ascu
țit pînă la o notă fragil dure
roasă, și-a găsit o încorporare 
mai sigură, de impresionantă 
demnitate, ca în acest volum 
intitulat cu adecvare Clar și 
singurătate :

„Eu sînt. b sabie înlăcrimată / 
pînă la umeri coborit / în pă- 
mîntul roșu al toamnei, / Ochi
lor mei se-arată cerul / Ca prin 
acoperișul ars al unei case. / 
Dați liniște simțirii o, nori în
depărtați / aluat suav și răsu
flare mai curată / decît a plan
telor în nopți geroase ! / Dați 
liniște simțirii voi . suflete ușoa
re / Ce-n jurul meu vă strîn- 
geți / precum o plasă rară 1 / 
O sabie înlăcrimată sînt ; cel 
care m-a purtat / pe frunze ro
șii s-a culcat să moară...“ (Eu 
sînti.

Un suflu exaltant, de o în
cordare atît de puternică îneît 
devine „monoton" și firesc pre
cum respirația ființei animă 
nu se poate mai concludent 
piesa (antologică) intitulată Pe 
mare doar : „Pe mare doar, pe 
mare ne vom pierde / în cla
rul unui ochi cu iris verde / o 
zi de toamnă vom dormi la 
țărm / sub cerul plin de țipe
te de păsări / și-abia spre sea
ră se va îndură / să ne cuprin
dă marea-nHcrimată / mai sfî- 
șiată ca o doică prințul / vă- 
zîndu-și-1 rostogolit din șa / iar 
trupurile dezlegate de chema
re / cu grație de lebezi, de pe
tale, //și niciodată nu voi 
mai muri / dragostea mea pe 
mare doar pe mare.

•) Marius Robescu — Clar și 
singurătate.

TEODOR MAZILU :

„E o iluzie sâ credem 
că tinereții îi lipsește 
dramatismul"

— Tovarășe Teodor Mazilu. 
înțelegînd tinerețea ca o stare de 
spirit, care credeți dv. că ar fi 
zonele și momentele ei cele mai 
încărcate de dramatism și care 
n-au fost investigate și exploa
tate îndeajuns de dramaturgia 
noastră originală 7

— E o iluzie să credem că ti
nerețea e o vîrstă lipsită de dra

La ora actuală e- 
xistă doar trei săli 
specializate in Ca
pitală : cinemateca 
de la sala „Union", 
cinematograful de 
artă „Capitol“ și 
sala „Doina“ cu 
programe matineu 
pentru preșcolari. 
Manifestări ale fil
mului românesc se 
organizează și a- 
cum, îndeosebi in 
vacanțele școlare, 
dar acestea nu pot 
încă satisface ce
rințele publicului. 
In special tinerii 
spectatori sînt cei 
care ar dori să 
vadă filme de a- 
cum 10—15 ani sau 
chiar mai recente, 
filme care nu sint 
decit rar prezenta
te în rețeaua difu
zării sau tot la fel

de rar pe micul e- 
cran.

Ce posibilități ar 
avea deci un cine
matograf al filmu
lui românesc 7 In 
ritmul actual de 
producție al case
lor noastre de film 
putem asigura pu
blicului o premieră 
sau două pe lună, 
spectacole ce pot fi 
găzduite aici indi
ferent dacă prezen
tarea de gală arc 
loc ca de obicei la 
cea mai mare sală 
a Capitalei, la „Pa
tria“. Pentru re
luări avem de a- 
cum destule filme 
care să reintre in 
circuitul public sub 
forma de cicluri de 
un interes imediat 
mai ales pentru e- 
levi. Spre exemplu 
un ciclu de ecrani

zări ar putea cu
prinde și unele din
tre cele mai bune 
filme ale noastre : 
„O noapte furtu
noasă“, „Moara cu 
noroc", „Pădurea 
spinzuraților“, „Fe- 
lix și Otilia“, 
„Străinul“, „Setea“, 
„Facerea lumii". Se 
pot prezenta și ci
cluri pe autori, re
gizori și scenariști, 
sau pe interpreți. 
Cicluri de filme ale 
regizorilor Victor 
Iliu, Iulian Mihu, 
Manole Marcus, Li- 
viu Ciulei, Sergiu 
Nicolaescu, Mircea 
Drăgan, Mircea 
Mureșan, Malvina 
Urșianu sau ale 
scenariștilor Titus 
Popovici și Eugen 
Barbu ar trezi un 
interes deosebit 
atît pentru cei care 
nu le-au văzut nici
odată cît și pentru 
cei care vor să se 
reîntîlnească cu ele.

De asemenea, la 
acest cinematograf 
specializat pot fi 
prezentate în selec
ție sau în premieră 
producțiile studiou
lui „Anima-film", 
producție a cărei 
distribuire actuală 
se mai face încă 
într-un anonimat 
puțin explicabil. La 
fel și pentru docu
mentarele studiou
lui „Alexandru Sa-

hia“. Nu ar fi de
cît binevenită și 
inițiativa de a pre
zenta publicului 
tot aici, într-un a- 
semenea cinemato
graf, filmele de 
diplomă ale studen
ților clasei de re
gie de la I.A.T.C. 
și de a găzdui pe
riodic și cele mai 
bune filme ale ci- 
neamatorilor.

Adresîndu-ne în 
acest sens între
prinderii cinemato
grafice a Munici
piului București, 
tovarășul Ovidiu 
Andrei directorul 
instituției s-a de
clarat de acord cu 
o asemenea propu
nere : „A sosit 
timpul cînd trebuie 
să oferim spectato
rilor o asemenea 
sală specializată. 
Avem cantitativ și 
calitativ filme ro
mânești de lung si 
scurt metraj, de 
animație care să 
poată asigura un 
repertoriu divers și 
interesant. Aseme
nea săli, cedate în 
exclusivitate cine
matografiei națio
nale, dau rezultate 
bune în alte țări... 
Pentru înființarea 
lui vom lua legătu
ră și cu Arhiva 
Națională de film 
și cu Asociația ci
neaștilor din R.S.R.

pentru că avem ne
voie de sprijinul 
lor. Vrem ca un 
cinematograf al fil
mului românesc să 
nu fie doar o sală 
de proiecție ci șl 
un centru de cul
tură în care să pre
zentăm șl expoziții:

DUPĂ
Iată că revista 

„Luceafărul“ re
deschide o discuție 
veche, însă nicioda
tă epuizată : soarta 
debutantului (După 
debut — Luceafă
rul nr. 4/561). Tn- 
tr-un articol re
dacțional plin de 
ironie amară — 
cam prea amară — 
este schițată carica
tural posibila soar
tă a unui debutant: 
„Ca lucrurile să 
fie limpezi, însăși 
comportarea lui (a 
fostului debutant 
— n.n.) va marca 
distanțele. Vechea 
șovăială și stîngă- 
cîe nu-și mai are 
(au 7 !) rostul. Pa
sul energic, gestul 
sigur și autoritar, 
vocea decisivă, răs
tită, toate acestea 
vor fi însemnele 
puterii. De felul 
cum își va modela 
biroul de primire

de afișe de film, de 
schițe de decor, de 
carte de film ro
mânească etc.“.

Pe cînd deci un 
asemenea cinema
tograf cu insistentă 
reclamat de tineri 7

TUDOR
STANESCU

DERUT
(pentru nădăjduita 
funcție direcționa
lă), cum se va urca 
în mașină, cum va 
domina în prezidiu 
adunarea literară 
— va depinde ci
mentarea presti
giului". Sîntem
deci departe de 
imaginea idilică a 
debutantului sfios, 
nesigur, timorat de 
autoritățile consti
tuite. Desigur, după 
debut se întîmplă 
uneori că literatura 
devine pentru 
proaspătul autor, 
dintr-un scop nobil 
un mijloc de parve
nire socială. Lucrul 
nu poate fi negat 
însă nici absoluti
zat.

Ce cauze fac însă 
ca soarta debutan
tului să cunoască 
oscilații de acest 
gen 7 Intre altele, 
redacționalul revis
tei enumeră i exa

gerarea unor valori 
tinere autentice ca 
reflex al efortului 
de a îndepărta re
miniscențele gîndi- 
rii dogmatice, cobo- 
rîrea Dolemicilor la 
un ton agresiv sub
urban (domeniu 
în care exemplele 
ce nu constituie și 
modele de urmat 
n-au lipsit și nu 
lipsesc !), „răsfă
țul prelungit și fo
losirea abuzivă de 
împrumuturi și a- 
jutoare, ce au vi
ciat Și munca scri
itoricească a unor 
debutanți“ etc. La 
rîndul său Al. Iva- 
siuc, susținînd că 
„Severitatea față de 
începuturi e mai 
puțin nedreaptă 
decit îngăduința“ 
scrie despre unele 
fenomene negative 
legate de climatul 
literar in care evo
luează debutantul : 
„Sînt condiții care 
viciază climatul li
terar, creînd, de 
pildă, necesitatea de 
„patroni“ care intră 
în rivalitate pentru 
putere, au nevoie, 
mai mult decît a- 
vem noi nevoie, de 
o suită lăudătoarc, 
ca să n-o numim 
altfel, de populari
tate, și astfel se cre
ează un cerc vicios.
Tinerii nu sînt nu-

mai foarte talentati, 
doar talentati sau 
incerți, cerînd un 
tratament diferen
țiat și alte grade 
de profesionalizare, 
grade și trepte, ci 
și „de-ai noștri“ 
sau „cu ceilalți“, 
iar pentru „ai noș
tri“ avem o mai 
mare toleranță, in 
schimb sintem „fă
ră milă" și „dras
tici“, față de cei
lalți“. Așadar, nu 
numai profesiona
lizarea literară pre
matură dar și un 
alt fel de speciali
zare pîndește dru
mul debutantului 
în căutarea adevă
ratei sale vocații. 
Lucian Raicu atra
ge, pe bună drep
tate, atenția asu
pra apariției pre
mature a decepției 
revendicative, semn 
al lipsei de concen
trare — și a voca
ției concentrării — 
asupra propriilor 
probleme, obsesii 
etc. pe care le are 
de con*jnicat, de
butantul, atenția 
exagerată acordată 
bursei opiniilor pu- 
tînd însemna o fu
nestă risipă de 
energie. în privin
ța criticii, iată o 
viziune de o mare 
generozitate și opti
mism : „Criticul
trebuie să rătnină

contemporanul ce
lor mai țineri scri- 
iitori și această ti
nerețe spirituală, să 
nu avem nici o în
doială, constituie și 
partea rezistentă a 
operelor sale con
sacrate marilor vîr- 
furi, gloriilor sigu
re ale literaturii“.

O mărturie con
vingătoare pentru 
că izvorăște dintr-o 
experiență multi
laterală și îndelun
gată, o aduce poe-

tul Mihai Benluc 
Iar Al. George in
vocă momente de 
istorie literară pen
tru a sugera difi
cultățile legate de 
stabilirea adevăra
tului debut. Paralel 
cu desfășurarea a- 
cestei interesante 
discuții putem oare 
asista și la aplica
rea unui tratament 
mai riguros și de 
durată în cadrul 
revistelor înseși 7

REVISTA EITERARĂT.V.
Interesantă în al 

doilea număr al 
Revistei literare 
TV. nu este atît 
apariția unor ru
brici și intenții noi 
cît tentativa de a 
axa revista pe o 
singură idee : cea a 
poeziei patriotice. 
Fiecare rubrică a 
revistei a privit din 
alt unghi, cu altă 
materie, aceeași 
problemă. Dezba
terea a fost deschi
să de Adrian Pău- 
nescu, prin edito
rialul său susținut 
de un fragment 
de interviu cu M.R. 
Paraschivescu luat 
de Dinu Săraru, 
continuată cu un 
debut poetic ilus
trativ pentru poe

zie patriotică și în
dreptată apoi către 
comentarea unui 
volum de interviuri 
de Ilie Purcaru : 
Poezie și politică. 
(A. D Munteanu 
și Gh. Achiței) 
A fost prezent în 
emisiune Mihai Be- 
niuc cu o poezie 
patriotică, o vînză- 
toare de librărie a 
răspuns întrebări
lor reporterului 
despre cartea de 
poezie și despre cea 
de poezie patrioti

că în mod special, 
și trei invitați : 
Maria Banuș, G. 
Hagiu. Al. Paleolo- 
gu au încercat *ă 
răspundă, alături de 
A. Păunescu, între
bării : Poezie pa
triotică este ea, 
oare, și o poezie de 
dragoste 7

Revista a cîști- 
gat in acurat-ță 
atît din punctul de 
vedere al desfășu
rării ideilor cît și 
din punctul de ve
dere extrem de im
portant al aspeciu- 
lui filmic. Prezen
țele, intilnirile, dia
logurile sînt mult 
mai firești (une
le suspendate cam 
brusc), camerele de 
luat vederi mai 
mobile și mai 
inspirate. E un în
ceput promițător și 
dacă ne gîndim la 
aspectul crispat și 
nefiresc al multor 
emisiuni TV., s-ar 
putea să fie un în
ceput bun al Tele
viziunii în genere. 
Să așteptăm numă
rul următor.

M. COSTEA

I
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Felicitări adresate
tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit din partea tovarășului GUS- 
TAV HUSAK, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc Dumneavoastră, Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român și poporului român pentru salutul fier
binte, tovărășesc și felicitările cordiale ce mi-au fost adresate 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.

împărtășesc încrederea Dumneavoastră că prietenia sinceră 
și colaborarea multilaterală dintre partidele și țările noastre 
se vor dezvolta cu succes și în viitor, în interesul popoarelor 
țărilor noastre, al Întăririi în continuare a unității și coeziunii 
țărilor comunității socialiste și mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Vă doresc, stimate tovarășe Ceaușescu, multă sănătate și 
multe succese în construirea socialismului în țara Dumneavoas
tră și în activitatea pe care o desfășurați spre binele poporului 
român.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

In momentul în care poporul frate român se pregătește să 
sărbătorească cu bucurie a 55-a aniversare a zilei dv. de naș
tere, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voas
tre, în numele întregului popor centrafrican, al partidului 
său național Mesan, al guvernului pe care îl prezidez și al 
meu personal, sincerele și călduroasele noastre felicitări.

Sîntem fericiți că putem împărtăși bucuria dv. și a po
porului dv. în această fericită împrejurare și vă urăm din 
toată inima sănătate, fericire, prosperitate și mulți ani de 
conducere cu succes a frumoasei și nobilei dv. țări, pentru ca 
grație îndelungatei dv. experiențe în probleme de stat, po
porul român să cunoască un progres continuu în toate do
meniile.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,
General de Armata 

JEAN BEDEL BOKASSA
Președinte pe viață 

al Republicii Africa Centrală

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Partidul Socialist din Uruguay dorește să se alăture bucu
riei legitime a întregii Românii cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, conducător al procesului de 
construcție socialistă din România.

Activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cadrul mișcării proletare, lupta sa aspră împotriva dușma
nilor poporului și patriei, care l-au dus în închisorile de la 
Doftăna, Jilava, Caransebeș și Tîrgu Jiu, confruntarea cu 
camarila fascistă a lui Antonescu, opera sa remarcabilă în 
conducerea partidului și a statului noii Românii, l-au iden
tificat cu toate realizările națiunii socialiste.

Totul pentru patrie, lozincă proclamată de poporul român 
după eliberare, este aceeași lozincă pe care socialiștii urugua- 
yeni o înalță azi. Pentru toate acestea, salutăm în tovarășul 
Ceaușescu poporul român și pe tovarășii noștri comuniști.

RAMON MARTINEZ
secretar general

CARLOS MACHADO
secretar

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei de naștere a Excelenței Voastre, vă rog să 
primiți felicitările mele și cele mai bune urări de fericire 
personală și de prosperitate pentru poporul României.

KRISTJAN ELDJARN
președintele Islandel

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaExcelență,

Am onoarea și plăcerea să vă rog să primiți sincerele mele 
felicitări și cele mai bune urări cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a Excelenței Voastre.

In perioada de cînd Excelența Voastră deține funcția înaltă 
și plină de responsabilitate de președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, țara Dumneavoastră a 
arătat întotdeauna față de Organizația Meteorologică Mon
dială un spirit de cooperare prietenească, fapt care a fost 
deosebit de apreciat.

Transmițîndu-vă — cu această fericită ocazie — urările 
mele cele mai bune, doresc respectuos să asigur pe Excelența 
Voastră în mod călduros de același spirit de cooperare prie
tenească și îmi exprim încrederea într-o colaborare pe mai 
departe în folosul României și al Organizației, în eforturile 
sale de a-si îndeplini sarcinile.

Vă rog încă o dată, Excelență, să primiți, cu ocazia zilei 
Dumneavoastră de naștere, bunele mele urări și asigurarea 
considerațiunii mele celei mai înalte.

DAVID ARTHUR DAVIES
Secretar general al Organizației 

Meteorologice Mondiale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a 
zilei Dumneavoastră de naștere, cele mai vii felicitări și 
urări de mulți ani de muncă utilă în slujba idealurilor socia
liste și a tării Dumneavoastră.

MARIO ZAGARI 
deputat, membru al Direcțiunii 
și șef al Secției Internaționale 
a Partidului Socialist Italian

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți felicitările mele cele mai călduroase cu 

ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Cu cea mai înaltă considerație,
SADRUDDIN AGHA KHAN 
înaltul Comisar al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați

Au mai adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU telegrame de felicitări : 
VITAL BALLA, președintele Asociației 
congoleze de prietenie între popoare, 
STEFANO VETRANO, președintele Aso
ciației de prietenie Italia-România, CON
STANTIN și TEREZA DRAGAN, Roma- 
Italia, HARRY GOLD, secretar onorific 
al Asociației de Prietenie Marea Britanie- 
România, KOGORO UEMURA, președin
te al Keidanren, Federația Organizațiilor 
Economice din Japonia, RENATO LOM
BARDI, președintele Confederației Gene
rale a Industriei Italiene, CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE, DIRECȚIA genera
la ȘI PERSONALUL ATELIERELOR DE 
CONSTRUCȚII electrice din char- 
LEROI — Belgia, Fundația culturală pe-

Excelenfei Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Poporul și guvernul indonezian mi se alătură în a trans
mite Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu prilejul 
fericit al celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere. Fie ca viitorul să vă rezerve numai fericire și 
succese !

GENERAL SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit din partea tovarășului ED- 
WARD GIEREK, prim-secretar al Comitetului Central al 
P.M.U.P., următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Doresc să vă mulțumesc cordial pentru urările pe care le-ați 

trimis, in numele Dumneavoastră personal, precum și în nume
le Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu pri
lejul zilei mele de naștere.

Aceasta a fost pentru mine o dovadă plăcută că Dumneavoas
tră v-ați gîndit la mine și de bunăvoință.

In legătură cu semnarea la 27 
ianuarie, a Acordului privind 
încetarea războiului și restabili
rea păcii * 
Generală 
România, 
Comunist 
lor Studenjești, 
tional pentru Apărarea Păcii, 
Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul național de solidari
tate cu lupta poporului vietna
mez și Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa au adresat telegrame de 
felicitare organizațiilor cores
punzătoare din R. D. Vietnam 
și Republica Vietnamului de 
sud.

De asemenea, Consiliul Națio
nal al Frontului Unității 
cialiste a trimis, cu același 
lej, o telegramă Frontului 
triei din R. D. Vietnam.

în Vietnam, Uniunea 
a Sindicatelor din 
Uniunea Tineretului 

și Uniunea Asociații- 
Comitetu! Na-

Miercuri a fost semnat la 
București un proiect de coope
rare și asistentă tehnică privind 
dezvoltarea tehnologiilor nu
cleare în România, cu sprijinul 
Programului Națiunilor Unită 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) si 
al Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică — A.I.E.A.

So- 
pri- 
Pa-

La 31 ianuarie 1973 a avut 
Ioc la Ministerul Afacerilor Ex
terne ceremonia efectuării 
schimbului instrumentelor de 
ratificare a Convenției veteri
nare dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Argentina și a pro
tocolului privind aplicarea ar
ticolului 1 al convenției, sem
nate la Buenos ‘'Aires.

ADUNAREA FESTIVĂ
CU PRIVIRE 
COMITETULUI ___

apararii

LA ȘEDINȚA 
MINIȘTRILOR

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Felicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere. Vă exprimăm solidaritatea noastră 
prietenească și respectul pentru Dumneavoastră și activita
tea dumneavoastră desfășurată spre binele păcii mondiale, 
progresului social și construcției socialismului în România.

Vă doresc rezultate cît mai depline în activitatea dumnea
voastră și multă sănătate.

TOMOMI NARITA
Președintele Partidului Socialist 

Japonez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, C.C. al P.C. Sanmarinez vă adresează călduroase 
urări și viață îndelungată, pentru continuarea luptei, în 
fruntea partidului comunist și a statului român, pentru 
apărarea păcii, independenței popoarelor și triumfului socia • 
tenului.

ERMENEGILDO GASPERONI
Secretar general

al P.C. Sanmarinez

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Plasîndu-mă în perspectiva bunelor relații care s-au stabilit 
după vizita dumneavoastră în Belgia între țara dumneavoas
tră și provincia mea, folosesc ocazia care îmi este oferită 
pentru a exprima Excelenței Voastre urările mele cele 
mai bune. " . i

La acestea adaug cu plăcere urările sincere pe care le fac 
. pentru prosperitatea mereu crescîndă a Republicii Socialiste 

România și fericirea poporului dumneavoastră.
MAURICE BRASSEUR ’

Guvernatorul Provinciei Belgiene 
Luxemburg

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Am onoarea să prezint Excelenței Voastre în numele meu 
și al conducerii Uniunii Socialiste Arabe din guver- 
noratul Cairo, cele mai sincere felicitări cu prilejul aniversă
rii zilei de naștere a Excelenței Voastre. De asemenea, trans
mitem urările noastre de progres și prosperitate mărețului 
popor român, care construiește o viață nouă, sub conducerea 
înțeleaptă a Excelenței Voastre.

SAYED ZAKI
Secretar al organizației 
din guvernoratul Cairo 

a Uniunii Socialiste Arabe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Socialist 
Sanmarinez și al meu personal, vă adresez cele mai călduroa
se urări pentru dumneavoastră și pentru viitorul Republicii 
Socialiste România, cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere.

REMY GIACOMINI
Secretar al Partidului Socialist

Sanmarinez

Excelentei Sale 

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
în numele meu, precum și în numele Ligii Societăților de 

Cruce Roșie, Federației Societăților Naționale de Cruce Ro
șie, Semilună Roșie, Leul și Soarele Roșu, permiteți-ne să vă 
adresăm cele mai sincere felicitări cu ocazia aniversării zilei 
Dumneavoastră de naștere și să vă mulțumim călduros pen
tru interesul viu pe care-1 acordați operelor umanitare ale 
Crucii Roșii Române.

Dorim succes și prosperitate țării Dumneavoastră.
Cu înaltă considerație,

HENRIK BEER
Secretar general al Ligii 

Societăților de Cruce Roșie 
Geneva

ruano-română JULIO CASTRO FRANCO, 
președinte, ing. dr. ABEL PEREYRA, vi
cepreședinte. prof. JORGE THOMAS, se
cretar general, CARMELA IZAGUIRRE, 
director, SERAFINA ANGELES, director, 
VILHO SIIVOLA, președintele Asociației 
de prietenie Finlanda-România, ASO
CIAȚIA DE PRIETENIE JAPONIA-RO- 
MANIA, JEAN TAILLARD, secretar ge
neral al Asociației culturale Belgia-Ro- 
mânia, LODE CRAEYBECKX, primarul 
orașului Anvers, GEORGES VILLIF.RS, 
președintele de onoare al Consiliului Na
țional al Patronatului Francez, PIERRE 
GREGOIRE, președintele Camerei Depu- 
taților, președinte al Grupului interpar
lamentar luxemburghez, HANSRAJ 
SHARMA, ministru de finanțe al statului

Punjab-India, în numele Asociației Da- 
nemarca-România, președinte KRISTIAN 
ALBERTSEN, protopop ~ 
NICU IOANNOU, — 
pentru 
S.U.A., 
dintele 
al firmei Krupp _
maniei, IWAO IKEDA, președintele com
paniei „Koyo Seiko Co. Ltd“, ERKKI 
PARTANEN, președintele consiliului de 
administrație al concernului industrial 
„Huhtamaki“, ALEXANDER HOLT RO- 
TIVAL, reprezentant permanent al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare în România, S. A. CHEDID, O.N.U. — 
București, M. A. RIBBING. directorul 
Centrului european al UNESCO pentru 
învățămîntul superior.

G. 
BORIS 

Comitetul român 
BERTHOLD 
Consiliului

MORARU, 
PUȘCAȘU, 

american 
BEITZ, preșe- 

de administrație 
R. F. a Ger-

cu prilejul aniversării a trei 
primului număr al ziarului

Sala de marmură a „Casei 
Scînteii" a găzduit, miercuri la 
amiază, adunarea festivă, or
ganizată cu prilejul aniversării 
a trei decenii de la apariția 
primului număr al ziarului 
„România liberă“.

La festivitate au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Teodor Marineseu, șeful secției 
de presă a C.C. al P.C.R.. Mih- 
nea Gheorghiu, președintele 
Academiei de Științe Sociale 
și Politice, Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii Ziariștilor, con
ducători ai principalelor coti
diene, ai revistelor și publica
țiilor editate în limba română 
și în limbile naționalităților 
conlocuitoare, activiști de par
tid și ai unor organizații de 
masă și obștești, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, per
sonalități ale vieții noastre 
științifice și cultural-artistice, 
vechi colaboratori, redactori și 
corespondenți voluntari ai zia
rului „România liberă“, redac
tori ai presei centrale, ai A- 
genției Române de Presă — 
„Agerpres“, Radioteleviziunii, 
muncitori tipografi, alți lucră
tori din presă.

Luînd cuvîntui ta numele U- 
niunii Ziariștilor, Nestor Ig
nat a arătat că, alături de 
„Scinteia“, de alte publicații pe
riodice, ziare, mijloace de infor
mare în masă, „România libe
ră“ a intrat de mult în conști
ința poporului nostru, expri- 
mînd în paginile sale, clar, con
vingător, ideile, linia politică, 
lupta Îndrăzneață pentru liber
tate socială si națională, pentru 
progres a Partidului Comunist 
Român. „România liberă“ a in
trat apoi in conștiința publică 
pentru că a reușit să de
vină — din timpul 
era organul de presă al 
Frontului larg antifascist și 
pînă astăzi, cînd este organul 
Frontului larg ' antifascist și 
o oglindă fidelă a opiniei pu
blice, o expresie dinamică a 
spiritului civic,

Octavian Paler, redactorul-șef 
al „României libere“, a spus 1 
„De astăzi, ziarul nostru poartă 

ie frontispiciul său, 
’ i „Apărarea 

- '■ ’ Re-
Socialiste România“, 

acest prilej,
> dată, 

Nicolae Ceaușescu

de
ci t

cu mîndrie pe fron 
alături de Ordinul „ . 
Patriei“, Ordinul „Steaua 
publicil " ■ ■ -
clasa I. Folosim 
pentru a adresa. încă o 
tovarășului Iii.7... 
gîndul' nostru de adîncă grati
tudine pentru înalta distincție 
conferită ziarului, pentru cu
vintele calde și indicațiile sale 
prețioase ce vor constitui, 
și orientările date presei 
alte ocazii, o lege morală 
muncii noastre de viitor“.

Considerăm că momentul 
niversar de astăzi — a spus 
continuare vorbitorul — trebuie 
să constituie pentru noi și un 
prilej de meditație asupra a 
ceea ce avem de făcut de acum 
înainte. în cuvîntui său. la so
lemnitatea 
„Steaua 
România“, 
nostru, 
Ceaușescu 
cordăm o 
ție „tratării 
diferitelor probleme ce se

ca 
în 
a

a- 
în

conferirii Ordinului 
Republicii Socialiste 

clasa I, ziarului 
tovarășul Nicolae 
ne-a îndemnat să a- 
mai mare aten- 

mai exigente a 
pun

(Urmare din pag. I)

— Marin Bîzoi — precizează 
după un timp de tăcere —■ se 
află în concediu legal de odihnă, 
iar Constantin Vizitiu... Nici nu 
știu dacă astăzi a venit la ser
viciu I

Pune mina pe telefon și se 
interesează la secție :

— Lipsește ! i se răspunde de 
la celălalt capăt al firului.

— Ieri a fost ? se interesează 
tehnicianul Timiș.

— N-a fost nici ieri I i se răs
punde.

— Nu se poate I exclamă 
șeful serviciului care tocmai 
atunci intrase în birou. Ieri dimi
neață a trecut pe la mine cu o 
problemă. Mi-a promis solemn că 
o să meargă la lucru. M-a indus 
în eroare iarăși ?

— Așa-s fotbaliștii! conchide 
pe un ton împăciuitor Anton Ti
miș. Nu te prea poți bizui pe ei. 
Noi i-arn învățat rău tolerîndu-le 
atîtea absențe.

Coborîm un etaj. Secția turnă
torie II. Aici își desfășoară acti
vitatea un alt fotbalist. Marcel 
Foca. Maistrul Doinei Toderescu 
care, dimineața, a făcut pontaje- 
le, ne informează că „azi Foca 
n-a venit la lucru“. Șeful de e- 
chipă Ioan Sora, susține contra
riul. Maistrul renunță de îndată la 
afirmația sa, alăturîndu-se șefului 
de echipă. Pricepuse despre ce 
este vorba...

— Putem sta puțin de vorbă 
cu el? întrebăm,

Cererea noastră îi pune în 
încurcătură.

— A plecat azi dimineață la

decenii de la apariția 
„România liberă“

in actuala etapă a făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, inclusiv în ce privește 
afirmarea în viața societății 
noastre a principiilor eticii _ și 
echității socialiste“. Ne-a în
demnat să scriem astfel incit 
paginile noastre „să fie Citite, 
să fie bine înțelese de cititori, 
contribuind în acest fel la rea
lizarea marilor schimbări revo
luționare din societatea noas
tră“. Ne-am angajat în fața se
cretarului general al partidului 
și a celorlalți conducători de 
partid și de stat, prezenți la so
lemnitate că vom căuta să înlă
turăm din munca noastră tot ce 
mai e vetust, rutinier, viciat de 
formalism, considerind că mi
nunata chemare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la 
Conferința Națională a partidu
lui, de a se grăbi procesul dez
voltării țării prin eforturi de 
gîndire ni se adresează și nouă.

Transmițînd salutul conduce
rii, al întregului colectiv redac
țional al ziarului „Scinteia“, 
Virgil Dănciulescu, secretar ge
neral de redacție, a spus :

„Prin cei care o fac în fiecare 
zi și în fiecare noapte, prin cei 
câre-i gindesc fiecare titlu, fie
care rind, ea e menită să 
iască plămădind nu numai

tră-
r______ __ un

ziar, ci, așa cum a știut să facă 
încă de pe vremea cind era „ci
tadela roșie“ din Sărindar, noi 
și noi generații de gazetari co
muniști care să-i continue tra
diția, să o înalțe pe noi trepte 
de biruință“.

Au adresat, de asemenea, sa
luturi Eugen Florescu, redacto
rul șef al ' 
neretului“, 
redactorul 
re“, Anton 
torul șef
Weg", și Constantin Teodorescu. 
muncitor tipograf.

într-o atmosferă însuflețită, 
cei prezenți au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Participanții la adunarea fes
tivă — se spune în telegramă — 
vă roagă să primiți, mult stima
te tovarășe secretar generai, ex
presia profundului lor atașament 
față de partid, față de politica 
marxist-leninistă, reafirmarea 
plenară a hotărîrii lor de a sluji 
fără preget cauza socialismului 
și comunismului în țara noastră, 
de a milita, prin cuvîntui tipă
rit, pentru realizarea grandiosu
lui program de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, de 
Conferința Națională.

Am avut marea bucurie și ma
rea onoare de a primi de la 
dumneavoastră personal Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România“ clasa I, înalta distinc
ție care figurează începînd de 
astăzi pe frontispiciul ziarului 
nostru. Vă mulțumim din adin- 
cul inimii pentru aprecierea 
deosebită făcută activității co
lectivului nostru și vă asigurăm 
că ne vom călăuzi în permanen
ță după indicațiile dumneavoas
tră, militînd cu pasiune și fer
mitate ca, prin răspîrtdirea cu- 
vîntului partidului, „România li
beră“ să contribuie la unirea 
eforturilor întregului nostru po
por pentru transpunerea în 
viață cu succes a politicii in
terne și externe a partidului

ziarului „Scinteia ti- 
Szilagyi Dezideriu, 

șef al ziarului ;,E10- 
Breitenhofer, redac- 
al ziarului „Neuer

contabilitate — răspunde vizibil 
rușinat șeful de echipă — dar nu 
s-a mai întors...

Așadar, este posibil ca amîndoi 
să aibă dreptate. Marcel Foca o 
fi venit la uzină, dar după ce a 
făcut prezența a plecat. In fond 
tot absență se cheamă și aceasta.

Dacă adăugăm că exemple si
milare am mai întîlnit la furnale 
și la cocserie observăm că, în 
pofida cîtorva excepții, fotbaliș
tii angajați la uzina „Victoria“ 
Călan nu respectă programul de 
lucru ■— condiție elementară 
pentru a primi un salariu. Pe

timpul desfășurării campionatului 
vin în secții pe la orele 7—8 —- 
cînd vin ! — și pleacă la orele 
9—10 pentru că antrenamentele 
sînt programate dimineața (deh ! 
după-masă trebuie să se odih
nească). Pentru 1—2 ore unii nici 
nu mai trec pe la uzină. Sîmbăta 
și lunea lipsesc din principiu pen
tru că acestea sînt socotite „zile 
de recuperare“. Pe timpul desfă
șurării competiției băieții susțin 
că nu pot și să lucreze și să facă 
fotbal de performanță, în același 
timp. Ori una, ori alta... Alterna
tiva i-a înduioșat, i-a înduplecat 
pe conducătorii proceselor de 
producție care iubesc atît de mult 
fotbalul !... lncheindu-se turul, 
ghetele au fost puse în cui, dar 
fotbaliștii tot nu se prezintă cu 
regularitate la serviciu. De unde

nostru. Ne angajăm în fața 
dumneavoastră, in fața conduce
rii partidului și statului, să tra
tăm cu mai multă exigență pro
blemele care se pun in actuala 
etapă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, in
clusiv in ce privește afirmarea 
în viața societății noastre a 
principiilor eticii și echității so
cialiste.

în ceea ce nădăjduim să fa
cem de azi înainte, mai bine ca 
pînă acum, îndemnul și exem
plul dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, — se spune in 
continuare în telegramă 
pentru noi o călăuză

cum cuvîntui și scri- 
dumneavoastră
pentru fiecare 
comunist din

în luna februarie 1973, la Var
șovia se va desfășura ședința 
ordinară a Comitetului miniș
trilor apărării ai statelor parti
cipante la Tratatul de ’ *
via.

La ședință urmează 
minate probleme ale 
curente a organelor militare ale 
organizației 
Varșovia.

la Varșo-

a fi exa- 
activității

Tratatului de la

cetățeni din cartie- 
din Capitală, s-au

— sint 
sigură,

după 
sul 
zintă 
tar 
noastră model de publicistică 
militantă, pătrunsă de un înalt 
patriotism, de patos revoluțio
nar. Indicației dumneavoastră 
de a fi strîns legați de masele 
populare, de a servi prin întrea
ga noastră activitate interesele 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor ii răspundem cu hotărîrea 
de a nu precupeți nimic pentru 
a o aduce la îndeplinire fără șo
văire și întocmai.

Sărbătorind aniversarea zia
rului a cărui istorie se identifică 
publicisticii românești contem
porane care s-a născut și s-a 
dezvoltat sub indrumarea înțe
leaptă a partidului, ne angajăm 
solemn, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să slujim și pe mai 
departe cu toate puterile noastre, 
cauza Partidului Comunist Ro
mân, cauza fericirii poporului, a 
păcii și socialismului.

repre- 
gaze- 

țara

Numeroși 
rul Giulești 
întilnit, miercuri după-amiază, 
în cadrul unei adunări cetățe
nești, cu tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, can
didat al Frontului Unității So
cialiste în circumscripția electo
rală nr. 22 Giulești, sectorul 7, 
pentru alegerile parțiale in Ma
rea Adunare Națională.

La rindul lor, cetățenii din 
cii-cumscriptia electorală nr. 34 
Ștefan cel Mare din Capitală 
s-au întilnit cu tovarășul Ghe
orghe Petrescu. vicepreședinte 
al Consiliului Central al Uniunii 
generale a Sindicatelor, candidat 
al Frontului Unității Socialiste, 
pentru alegerile parțiale in 
Marea Adunare Națională, care 
vor avea loc la 4 februarie in 
această circumscripție.

A apărut
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O victorie de palmares
DINAMO - IGNIS VARESE : 82-81 (43-39) in „C.C.E." la baschet

Cernea (27 p ), Georgescu (18 p.), 
Popa (15 p.), Diaconescu (13 p.) și 
Chivulescu (7 p.) — pentru Dina
mo, Morse (28 p.), Meneghin (15 
p,), Raga (14 p.) șl Bisson (8 p.) 
pentru Ignis sint principalii reali
zatori din meciul susținut aseară 
la Floreasca de campioana noas
tră în compania renumitei formații 
a fabricii de frigidere Ignis din 
Varese. Deși învingătoare Dinamo 
nu va primi puncte în clasamentul 
grupei datorită faptului că in me
ciul tur de la Varese a cedat la 
12 coșuri. De fapt nici nu nă 
așteptam la o răsturnare senzațio
nală a unui raport de forțe care 
este aproape fidel reprezentat in 
diferența totală de puncte. Aștep
tam cu toții o partidă frumoasă, o 
evoluție de calitate a reprezentan
ților noștri în „C.C.E.“ și o victo
rie care să îmbogățească presti
giul internațional al echipei an
trenate de prof. Dan Niculescu.

Șl, din fericire, am avut împlini
rea tuturor acestor așteptări, am 
asistat la un meci de mare fru
musețe, cu o palpitantă evoluție a 
scorului, cu puține greșeli de teh
nică, cu reprezentarea tuturor vir
tuților baschetului modern : vi
teză, forță, precizie. Din echipa 
italiană au Impresionat cel mai 
mult vedetele... străine, america
nul Morse și mexicanul Raga, că
rora li s-a adăugat Meneghin. De 
la noi au jucat excelent Adolf Cer
nea, Dan Georgescu, Popa și Radu 
Diaconescu, cărora în multe mo
mente li s-a adăugat prin verita
bile sclipiri Chivulescu. în dese 
rînduri jucătorii noștri au lăsat 
Impresia că se pot distanța. Dacă 
n-au reușit-o e de vină, poate, și 
absența lui Novac, care a suferit 
un accident destul de grav la ulti
mul antrenament.

OVIDIU PĂUN

„Tricolorii“ celor două repre
zentative naționale de fotbal 
„A“ și de tineret s-au întîlnit 
la Snagov, într-o partidă 
caracter de 
care.

Singurul 
ieri a fost înscris de 
minutul 76. care a reluat în pla
să. de la 8 metri, o minge cen
trată înapoi de Marcu.

cadrul turului II al

cu
pregătire și verifi-

gol al meciului de
Troi, în

Sala Sporturilor din Ploiești 
a găzduit aseară ultimele me-

ciuri din 
campionatului republican mas
culin de handbal.

în cele cinci partide disputate 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Independența Sibiu- 
Voința București 22-21 ; Trotu- 
șul-Politehnica Timișoara 15-15; 
Universitatea Cluj-Minaur Baia 
Mare 12-12 ; Dinamo Brășov- 
Universitatea București 13-13 ; 
Steaua București-Dinamo Bucu
rești 13-11.

se observă că este vorba de o a- 
nume mentalitate și nu de greu
tăți cu adevărat serioase. Compo
nența echipei tăiesc cu convinge
rea greșită că de vreme ce știu să 
lovească cu piciorul o minge nu 
mai trebuie să facă altceva în 
viață, pot să trăiască liniștiți fără 
să muncească. O asemenea con
cepție le-a fost inoculată chiar la 
angajare. In marea lor majoritate 
ei sînt încadrați la furnale ji 
cocserie adică acolo unde lucrea
ză președintele asociației sportive 
și președintele secției de fotbal. 
Aflîndu-se sub aripa lor ocroti-

DIN CĂLAN
toare, lăcătușii-fotbaliști (este 
postul preferat pentru că nu se 
prea observă ce facil) își permit 
să vină la lucru cînd vor și să 
plece iarăși cînd vor. Inginerul 
Adrian Stoicoi, șeful cocseriei în
cearcă să reducă dimensiunile a- 
cestui fenomen afirmînd că sarci
na îndeplinirii planului nu stă pe 
umerii lor. Faptul este foarte 
grav, după părerea noastră, cei 
17—20 de tineri care-și zic fotba
liști fiind transformați, astfel, în- 
tr-un fel de pensionari ai uzinei, 
inexistenți și ineficienți pentru 
producție. De aici și pînă la 
frecventarea barurilor în timpul 
programului de lucru nu e decît 
un pas. Intr-o bună zi acești bă
ieți nu vor mai juca fotbal. Ce 
vor face atunci ? Iată o întrebare 
pe ca-e nu și-au pus-o, dar asta

nu înseamnă că nu este extrem de 
actuală. Inginerul Candin Trifan, 
președintele secției de fotbal, 
este de părere că unii, puțini la 
număr — Vasile Bambuleac, Ma
rin Bîzoi, Ioan Ionele și alți cîți- 
va — se vor integra rapid în pro
ducție pentru că și acum le pla
ce munca. Urmărindu-i pe tere
nul de sport constatăm cu satis
facție că și acolo sînt cei mai 
buni, ceea ce demonstrează că 
intre activitatea productivă și 
practicarea sportului nu există 
nici o incompatibilitate. Cei mai 
mulți, însă, recunoaște președin
tele secției de fotbal, nu vor pu
tea ține pasul cu tovarășii lor 
de muncă tocmai pentru că, în- 
tr-un fel sau altul, acum îi dis
prețuiesc. Din această situație nu 
vor avea de pierdut decît ei, 
fotbaliștii.

P.S. In conferința organizației 
U.T.C. pe uzină, desfășurată cu 
aproape 2 luni în urmă, sudorul 
Gheorghe Sima, secretarul comi
tetului U.T.C. de la secția tur
nătorie I a pus celor de față ur
mătoarea întrebare :

— Dacă un tinăr lipsește o oră 
de la program este, pe bună 
dreptate, sancționat. De ce nu se 
aplică aceeași măsură și fotbaliș
tilor care lipsesc zile și chiar 
săptămîni în șir ?

Luînd cuvîntui, tovarășul di
rector al uzinei n-a dat un răs
puns mulțumitor. Iată de ce am 
dori ca el să ne parvină măcar 
acum, cînd, apropiindu-se retu
rul, antrenamentele vor fi pro
gramate din nou la ora 10 dimi
neața.



Evoluția situației
din Indochina

Vietnam și Statele Uni- 
căzut de acord asupra 
pe care o va efectua la

R.D. 
te au 
vizitei .
Hanoi, între 10 și 13 februarie, 
Henry Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. 
Agenția V.N.A. precizează că 
Henry Kissinger va avea con
vorbiri cu guvernul R.D. Viet
nam asupra relațiilor postbeli
ce dintre cele două țări, precum 
și în legătură cu probleme de 
interes comun.

Miercuri a avut loc la Sai- 
gon prima reuniune comună a 
adjuncților șefilor de delegații 
care fac parte din Comisia In
ternațională de Control — Po
lonia, Ungaria, Canada, Indo
nezia — și a omologilor lor 
militari din cadrul Comisiei 

, mixte cvadripartite de control 
și supraveghere. Pe agenda re
uniunii a figurat un apel adre
sat celor patru semnatari ai 
Acordului de încetare a războ
iului și restabilire a păcii în 
Vietnam, reprezentațî în cadrul 
comisiei mixte militare, prin 
care aceștia sînt chemați să 
respecte prevederile documen
tului și să pună capăt actelor 
de violare a încetării focului. 
Un al doilea punct al reuniunii 
s-a referit la posibilitățile de 
asigurare a cooperării Comisiei 
mixte, necesară pentru ca e- 
chipele comisiei internaționale 
să-și poată începe activitatea 
pe teren.

Norodom Sianuk, șeful statu
lui Cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei. Penn Nouth. pre-

ședințele Biroului Politic
C.C. al F.U.N.K., prim-ministru 
al Guvernului Regal de Uniu
ne Națională, și Khieu Samp- 
han, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al F.U.N.K., vice
premier și ministru al apără
rii naționale al G.R.U.N.C., 
mandantui șef al forțelor 
mate de eliberare națională 
poporului cambodgian, au 
publicității o declarație 
F.U.N.K. si G.R.U.N.C. în legă
tură cu acordul privind înce
tarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam. în declarație, 
difuzată de agenția CHINA 
NOUA, după ce eint menționa
te scopurile urmărite de auto
rii loviturii de stat din martie 
1970, se reliefează că obiectivul 
națiunii și al poporului cam
bodgian, care luptă și astăzi, 
este exclusiv restabilirea păcii 
în Cambodgia pe baza unei 
autentice independențe, suvera
nități și libertăți. Frontul U- 
nit Național și Guvernul Regal 
de Uniune Națională declară 
in fața opiniei publice interna
ționale că pentru poporul cam
bodgian, F.U.N.K. și G.R.U.N.C. 
soluția reglementării problemei 
cambodgiene și încetării războ
iului din Cambodgia poate 
găsită numai în aplicarea 
clarației în cinci puncte 
23 martie 1970 a lui *’ 
Sianuk.

Poporul cambodgian, F.U.N.K. 
și G.R.U.N.C. își exprimă con
vingerea că toate popoarele lu
mii, inclusiv poporul american, 
vor sprijini aceasță luptă justă 
și această poziție rezonabilă — 
se arată în declarație.

Demonstrație muncitoreas
că Ia Londra în sprijinul re
vendicărilor economice.

fi 
de
din 

Norodom

La 30 ianuarie, ambasa
dorul României Ia Santiago 
de Chile, Vasile Dumitrescu, 
a fost primit de președinte
le Republicii Chile, Salvador 
Allende.

Cu acest prilej, președin
tele Allende și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre România si 
Chile.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cor
dială.

Discuții exploratorii în legătura 
cu unele măsuri privind dezan
gajarea militară și dezarmarea 

în Europa
CUVÎNTAREA REPREZENTANTULUI ROMÂN

AFACEREA „NOROAIELOR ROȘIIz/

VIENA 31. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Miercuri, 31 ianua
rie, au început la Palatul Hof- 
burg din Viena discuțiile explo
ratorii în legătură cu unele mă
suri privind dezangajarea milita
ră și dezarmarea în Europa. Șe
dința de miercuri a avut un ca
racter neoficial. Reprezentanții 
țărilor participante ■ au rostit 
scurte alocuțiuni de salut.

. Șeful delegației române, Vir- 
gil Constantinescu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, a 
subliniat importanța începerii 
consultărilor preliminare asupra 
problemelor dezangajării mili
tare și dezarmării în Europa, 
parte integrantă a procesului

construirii securității în Europa, 
în care sînt interesate toate sta
tele continentului, S.U.A. și Ca
nada, ceea ce presupune contri
buția directă a tuturor acestor 
state.

Reprezentantul român și-a ex
primat speranța că discuțiile se 
vor desfășura într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă și coo
perare, ținîndu-se seama în mod 
deplin de punctul de vedere al 
fiecărui stat, pe baza principii
lor independenței, suveranității 
și egalității în drepturi.

S-a convenit ca problema des
fășurării în continuare a acestor 
discuții să facă obiectul consul
tărilor între delegațiile partici
pante.

Din nou încordare în 
università file guatemaleze

O nouă și foarte pronunțată stare de tensiune este sem
nalată în centrele universitare guatemaleze. încordarea și-a 
avut originea în demonstrațiile studențești care au marcat, 
la 16 ianuarie, împlinirea unui an de Ia reprimarea brutală, 
Ia Guatemala City a marii demonstrații organizate de stu
denții Universității catolice, represiune în cadrul căreia doi 
studenți au fost uciși. Mobilul fundamental care, în urmă cu 
un an ca și astăzi, determina studențimea la luptă reven
dicativă activă este cerința imperioasă a democratizării șco
lii superioare guatemaleze.

A
ctuala tensiune din 
centrele universita
re ale „țării bana
nelor" constituie 
doar un nou mo
ment într-o succe

siune de încordări care au făcut 
din ultimii zece ani - așa cum 
se exprimă într-o corespondență 
din capitala Guatemalei coti
dianul elvețian NEUE ZURCHER 
ZEITUNG „un deceniu exploziv 
in istoria universităților guate
maleze". In acești ani, așa cum 
notează ziarul citat, au avut loc 
nu mai puțin de 120 de demon
strații și 40 de greve ale studen
ților în toate cele trei centre u- 
niversitare ale țării. Circa 250 de 
studenți au fost arestați, peste 
60 răniți și cinci uciși in timpul 
represiunilor polițienești. Abso
lut toate școlile superioare au 
fost inchise temporar pe terme
ne mai mult sau mai puțin lungi 
(recordul l-a bătut Universitatea 
catolică din Guatemala City ale 
cărei cursuri au fost suspendate 
in două reprize pe termene de 
trei și, respectiv, șapte luni).

Obiectivul central al energi
cei mișcări studențești guatema
leze il constituie cererile pri
vind aplicarea unor reforme de
mocratice in sistemul de invă- 
țămint, încetarea amestecului 
poliției în universități și reveni
rea la autonomia universitară. 
Tinerii cer abolirea așa-numitei 
„legi a înnoirii universității", in
trată în vigoare în 1970, lege 
care a lichidat, in practică, ulti
mele reminiscențe ale tradițio
nalei autonomii a universităților 
și a afectat sever drepturile stu
denților și ale corpului didactic ; 
in același timp, amintita legis
lație, sub pretextul promovării 
„autogestiunii financiare" a șco
lilor superioare a micșorat foar
te mult alocațiile de stat pentru 
universități și ingreunînd, astfel, 
implicit, prin creșterea enormă 
a taxelor, accesul in amfiteatre 
al tinerilor proveniți din familii
le cu venituri modeste. Este de

aceea firesc că una din reven
dicările principale ale studenți
lor în promovarea democratiză
rii universității o constituie spo
rirea substanțială a alocațiilor 
bugetare ale statului pentru în- 
vățămintul superior și reducerea 
taxelor (care s-au dublat aproa
pe in ultimii trei ani). De altfel 
aceste probleme explozive ale 
vieții universitare guatemaleze

participa la examenul de admi
tere, ca și problema, încă și mai 
dificilă pentru tineri, a taxelor 
prohibitive care trebuie acope
rite în timpul anilor de frecven
ță in universități are toate „șan
sele" să devină și mai acută in 
viitorul apropiat. intr-adevăr, 
proiectele autorităților prevăd 
ca in următorii cinci ani 70 pină 
la 75 la sută din cheltuielile li
ceelor și universităților să fie a- 
coperite de elevi și studenți. 
Tocmai de aceea se fac auzite 
glasuri, nu numai din mediul 
studențesc ci din cele mai dife
rite sectoare ale vieții sociale și 
economice din Guatemala, care 
cer abandonarea actualei „po
litici universitare" și efectuarea 
unui efort național pentru dez
voltarea școlii superioare. A-

• „UN DECENIU EXPLOZIV": 120 DE DE
MONSTRAȚII SI 40 DE GREVE STUDENTESTI • 
UNIVERSITĂȚI ÎNCHISE SI TAXE EXORBITANTE 
• REVENDICAREA REFORMEI DEMOCRATICE A 
UNIVERSITĂȚII

au fost, foarte recent, analizate 
intr-un seminar desfășurat la 
Guatemala City cu participarea 
unor reprezentanți de frunte ai 
vieții culturale guatemaleze. Par- 
ticipanții la acest seminar au 
subliniat (lucru oglindit în docu
mentul final al reuniunii) că 
„problemele economice și socia
le grave sînt cele care creează 
cele mai mari obstacole și pro
voacă cele mai serioase carențe 
și încordări in stadiul actual al 
universității guatemaleze". In
tr-adevăr, în condițiile menține
rii actualului sistem de admite
re în licee și universități, taxele 
extrem de mari care trebuie plă
tite constituie, în fapt, o barie
ră in calea multor tineri dotați, 
dar proveniți din familii nevoia
șe. E suficient să arătăm că taxa 
de admitere la Universitatea 
Națională din Guatemala City 
și la Politehnica din Quezalte- 
nanga se ridică la 150 000 de 
quetzali - adică aproape trei 
sferturi din ciștigul pe o lună al 
unui muncitor calificat. Proble
ma acestei taxe mari care tre
buie plătită pentru a putea

ceasta este, de altfel, unul din 
obiectivele esențiale ale refor
mei universitare revendicate de 
cercurile universitarilor și de stu
denți. Este tocmai ceea ce ex
primă sintetic o recentă scrisoa
re deschisă a Federației Univer
sitare din Guatemala cind afir
mă revendicarea unei „reforme 
universitare care să scoată po
liția din universitate și să aducă 
acolo mai multe fonduri pentru 
profesori, asistenți și laboratoa
re, să deschidă larg porțile șco
lilor tuturor celor capabili și să 
ridice valoarea școlii superioare 
ca instrument vital al dezvoltă
rii țării".

Generate de cauze profunde, 
frămîntările, încordarea din cen
trele universitare guatemaleze 
scot la lumină una din proble
mele dificile cu care este con
fruntată actualmente tinăra ge
nerație a Guatemalei : drumul 
greu, plin de aspirații și încer
cări, al afirmării dreptului celor 
capabili de a-și dezvolta apti
tudinile in amfiteatrele școlii su
perioare.

EM. RUCĂR

După toate probabilitățile, afacerea „no
roaielor roșii“ de la Montedison necesită o 
reglementare la nivel internațional. Corsica- 
nii au reclamat că vegetația marină din veci
nătatea coastelor lor este distrusă pe o dis
tanță de 100 de metri în adîncime datorită 
reziduurilor aruncate în Mediterană de uzi
nele chimice Montedison. Oricine își poate 
imagina — susțin ei — că 2 500 de tone re
ziduuri deșertate zilnic în Mediterană, con- 
ținînd o mare doză de acid sulfuric poate 
dăuna vieții marine. Dar asta nu ar fi ni
mic dacă Societatea italiană Montedison 
n-ar fi construit încă o uzină de oxid de 
titan Ia Scarlino, nu departe de Livorno, 
considerat punctul de pe continent cel mai 
apropiat de Corsica. Ca orice uzină chimi
că așezată pe malul mării, soluția cea mai 
simplă de a scăpa de reziduuri este arun
carea lor în apă, dar nu în apele teritoria
le, ci la citeva mile în larg. Zilnic un va
por denumit „Scarlino primo“ cară această 
soluție portocalie (conținînd 920 tone de 
fier și 2 400 tone de acid sulfuric) și o var
să în largul Mediteranei.

O comisie de experți internaționali, desem
nați Ia cererea guvernului italian, au și 
semnat primele concluzii in cercetarea aces
tei „crime". Uzinele Montedison produc oxid 
de titan, vopsea antirugină. Minereul, con- 
ținînd titan și fier, este atacat Ia cald de 
către acidul sulfuric. In acest fel se preci
pită oxidul de titan și rămîne o soluție de 
sulfat feros în acidul sulfuric 
incit componențij sînt în mod

atit de diluat 
practic nere

cuperabiîi pentru industrie In contact cu 
marea aceste resturi produc o hidroliză prin 
precipitarea hidroxidului feros care se tran
sformă în hidroxid feric coloidal, dînd o 
ușoară nuanță de coloratură în galben la 
cîțiva metri adincime, masă care derivă în 
voia valurilor. Din anumite motive, experții 
nu s-au pronunțat încă asupra pericolului, 
însă o frază exprimată de un cercetător a- 
vizat a reținut atenția ; „nu este de crezut 
că aceste lichide reziduale pot fi aruncate 
în mare“. Acidul sulfuric distruge orice for
mă de viață, orice viețuitoare incapabilă 
să fugă imediat din zonă. Specialiștii s-au 
oprit mai mult asupra pericolului ce îl pre
zintă pentru mediul marin hidroxidul fe
ric, norul coloidal. Studiile experților fran
cezi de la Institutul de pescuit arată că a- 
ceastă concentrație gelatinoasă se lipește de 
bronhiile peștilor și îi asfixiază.

Care va fi soluția in acest conflict al „no
roaielor roșii" încă nu se poate ști.

Încheierea Conferinței
interparlamentare asupra

■ ■

securității europene
La Helsinki s-au încheiat, miercuri, lucrările Conferinței 

interparlamentare asupra cooperării și securității în Europa, 
Ia care au participat 200 de delegați din 30 de țări.

Sesiunea Comitetului O.N.U.REUNIUNEA 
DE LA HELSINKI

în cadrul consultărilor 
multilaterale de la Helsinki, 
miercuri au continuat dez
baterile asupra primului 
punct âl ordinii de zi a vii
toarei conferințe pentru se
curitate și cooperare în Eu
ropa. Au luat cuvîntui re
prezentanții Turciei, Bul
gariei, Statelor Unite, Ce
hoslovaciei, R.D. Germane 
și Uniunii Sovietice.

Â\ ★
Ambasadorul României la 

Helsinki. Mircea Bălănescu, 
a oferit în saloanele amba
sadei, un cocteil în onoarea 
șefilor de delegații partici
pante la lucrările consultă
rilor multilaterale din ca
pitala finlandeză.

pentru decolonizare
Marți au început la New York 

lucrările sesiunii din acest an 
a Comitetului special al O.N.U., 
pentru decolonizare. In discur
sul inaugural, secretarul gene
ral al O.N.U. Kurt Waldheim, 
a declarat. că teritoriile a- 
flate încă sub regim co
lonial vor trebui să ob
țină într-o zi libertatea și in
dependența. „Sarcina noastră, 
a precizat el, este de a face ca 
această independență să fie 
realizată cit mai curînd posi
bil“.

„Cei care încearcă să prelun
gească era dominației coloniale 
și rasiale în Africa australă, a 
adăugat secretarul general al

O.N.U., trebuie să admită că 
este și în interesul lor să cau
te soluții pe baza dreptului le
gitim al popoarelor coloniale 

■la autodeterminare și indepen
dență“. Kurt Waldheim a ară
tat, in context, că „este into
lerabil ca, la mai mult de un 
sfert de veac de la semnarea 
Cartei O.N.U., drepturile conți
nute în acest document să fie 
refuzate mai multor milioane 
de oameni în diferite părți ale 
globului“. Secretarul general al 
O.N.U. a afirmat că acest lu
cru „creează, în special în A- 
frica de Sud, o situație explo
zivă“.

multilaterale de la Helsinki“, in 
vederea dezvoltării relațiilor 
tereuropene, a colaborării 
toate domeniile.

în comisiile de specialitate 
conferinței, care au elaborat 
feritele părți ale documentului 
final, delegația română a avut 
o prezență activă, contribuția sa 
fiind remarcată în rapoartele 
prezentate ședinței plenare.

Rezoluția finală, adoptată de 
conferință — „Cu privire la 
căile și mijloacele de dezvoltare 
a unei cooperări egale în drep
turi, de edificare a unei păci du
rabile și a securității in Europa, 
ținînd seamă de contribuția a- 
cestui continent la pacea și 
prosperitatea în întreaga lișme“, 
reafirmă, însemnătatea deosebită 
a așezării relațiilor dintre sta
tele continentului pe fundamen
tul trainic al următoarelor prin
cipii : „Suveranitatea, inviolabi
litatea frontierelor, integritatea 
teritorială și independența*, 
dreptul de a participa pe bază 
de egalitate la viață internațio
nală; dreptul tuturor popoarelor 
de a-și alege în mod liber și 
fără intervenții, de orice natură 
ar fi, forma sistemului lor po
litic și social ; necesitatea ca 
statele să se abțină de a recurge 
la amenințări sau la folosirea 
forței, precum și necesitatea de 
a reglementa problemele lor pe 
căi pașnice și de a-și îndeplini 
cu bunăcredință obligațiile lor, 
potrivit dreptului internațional“.

în intervențiile lor numeroși 
parlamentari au relevat legătura 
indisolubilă dintre problemele 
militare și cele politice, arătînd 
că dezarmarea constituie o parte 
integrantă a securității europe
ne. Rezoluția cheamă parlamen
tele și guvernele tuturor state
lor de a acționa pentru reduce
rea mutuală și echilibrată a for
țelor armate și a armamentelor 
în Europa, prin negocieri des
chise tuturor statelor interesate.

Apreciind organizarea Confe
rinței general-europene ca fiind 
de o însemnătate deosebită pen
tru edificarea securității pe con
tinent, reprezentanții grupurilor 
interparlamentare din țările . 
Europei, S.U.A. și Canadei 
„sprijină convocarea acesteia la, . 
nivel guvernamental, în timpul 
cel mai scurt, potrivit conclu
ziilor pozitive ale consultărilor

in- 
in

Cutremure artificiale
Și astăzi cutremu

rele de pămînt au 
adeseori urmări ca
tastrofale — cel mai 
recent exemplu 
constituie 
fa de Ia 
Astfel, din cauza cu
tremurelor de pă
mînt relativ frec
vente in Japonia, 
timp de multe dece
nii nu s-au constru
it în principiu case 
mai înalte de 31 m. 
Abia în 196.3 s-a dat 
autorizația de a con
strui clădiri mai înal
te. In ultimii zece 
ani. s-au construit 
o serie de clădiri 
înalte între 147 și 
170 m. Hotelul Keio- 
Plaza din Tokio, 
înalt de 170 m.
în prezent cel mai 
înalt edificiu 
Japonia.

îl
catastro- 

Managua.

este

din
Această

clădire a fost supusă 
unor cercetări ex
perimentale pentru 
a se stabili dacă ea 
va putea rezista u- 
nor eventuale cutre
mure.

în acest scop, la 
etajul al 47-lea al 
hotelului s-a instalat 
o mașină care gene
rează în mod artifi
cial vibrații puter
nice, comparabile cu 
solicitările cărora e- 
dificiul ar fi expus 
în cazul unor miș
cări seismice. în ma
șină s-a pus o sferă 
metalică în greutate 
de 600 kg care pro
voacă o mișcare de 
rotație excentrică. 
Aceasta a dat naș
tere unor forțe cen
trifuge care au ge
nerat vibrații. Inten
sitatea lor a variat

în funcție de tura
ție. Astfel, de pildă, 
Ia 20 de rotații pe 
secundă se produce 
o forță centrifugă de 
3 000 kgf. Vibrațiile 
care rezultă din a- 
ceasta sînt măsura
te în opt locuri di
ferite ale clădirii. 
Apoi, cu ajutorul u- 
nui computer care 
analizează corelații
le 
rezultate ale 
rătorilor. se face 
apreciere exactă 
vibrațiilor.

Rezultatele cerce
tărilor au dus la 
concluzia că hotelul 
Keio-Plaza poate re
zista, fără avarii, u- 
nui cutremur de pă- 
inînt avînd intensi
tatea cutremurului 
catastrofal din 1923.

dintre diferitele 
măsu

ri 
a

Se poate vopsi 
zgomotul ?

La această întrebare răs
pund afirmativ specialiștii din 
Leningrad. Așa cum au ară
tat experiențele, tonurile reci 
albastre și verzi „diminuea
ză“ zgomotul, reduc efectul 
lui iritant asupra omului. Cu
lorile din partea „caldă“ a 
spectrului — de la. roșu la 
galben — reduc sunetele cu 
timbru jos. Felul in care o- 
mul percepe culoarea și zgo
motul, stabilit cu strictețe de 
medici, este înregistrat intr-un 
album cu o gamă de culori. 
Ținînd seama de aceasta, de 
pildă, s-d reușit să se ridice 
productivitatea muncii lucră-, 
torilor din fabricile de mo
bilă.

RUBRICĂ REALIZATĂ DE 
GHEORGHE SPRINȚEROIU

JOI. 1 FEBRUARIE 1973
NUNTA DE PIATRA : rulează 

la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30).

CĂLDURĂ MIINILOR TALE : 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30).

ANUL CARBONARILOR : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21).

MARIA STUART : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Lumina (orele 18,15; 20,30).

URSUL YOGI : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13.30; 16;), Vii
torul (orele 16; 13; 20).

PE ARIPILE VINTULUI i rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 8,45;

11: 13,15; 16; 18,45; 21), Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) .

CĂLĂTORIE PENTRU UN SU- 
RÎS : rulează la Doina (orele 11; 
13: 15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA i rulează la Doina (orele 
17; 20,151 — la orele 9.30 Program 
pentru copii), Crîngași (orele 
15.30: 19).

RĂZBOIUL LUI MURPHY i ru
lează la Melodia (orele 8,45; 11;
13.30; 16; 18,30: 20.45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15: 20.30).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Aurora (orele 9.30: 11,45:
15,30; 18: 20,30).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.30) , Excelslor (orele 8.45; 11;
13,30; 16; 18.30; 21). Flamura (orele 
9; 11,15: 13,30; 16: 18,15; 30.30).

ZESTREA e rulează la Buzești 
(orele 15.30; 18; 20,30). Miorița (o- 
rele 10; 12,30: 15; 17,30; 20).

QUEIMADA : rulează la Gloria 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),

ale 
di-

Premierul britanic 
în S.U.A.

• JOI ȘI VINERI, LA 
HINGTON, vor avea loc 
vorbiri între președintele 
telor Unite. Richard Nixon, și 
primul ministru al Angliei, Ed- 
ward Heath.“ în cadrul acestor 
discuții — apreciază ziarul 
„Times“ — un loc deosebit de 
important îl vor avea actualele 
dispute economice dintre Sta
tele Unite și Europa Occidenta
lă".

WAS- 
con- 
Sta-

Președintele Franței 
va vizita 

R. P. Chineză

Agenția CHINA NOUĂ 
nunță că, la invitația lui Dun 
Bi-u, președinte ad-interim al 
R. P. Chineze, și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, va face o vizită o- 
ficială în R.P. Chineză, cu în
cepere de la H septembrie 
1973.

a-

• LA SEDIUL ORGANIZA
ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE 
DIN GENEVA au început lu-

crările celei de-a 32-a sesiuni a 
Comitetului pentru transpor
turi interioare. Timp de cinci 
zile, delegații țărilor partici
pante vor dezbate o serie de 
probleme vizîrid cooperarea în 
domeniul transporturilor : poli
tica guvernelor respective, pre
ocupări actuale și de perspec
tivă în sectorul transporturilor 
feroviare, rutiere și navale.

• BALANȚA DE PLĂȚI EX
TERNE A JAPONIEI a înre
gistrat, în 1972. un excedent în 
valoare de 4,741 miliarde dolari 
— a anunțat Ministerul de Fi
nanțe al guvernului de la To
kio. In anul precedent, exce
dentul balanței de plăți fusese 
de 7,677 miliarde dolari.

muncă absolvenților școlilor 
care devin an de an tot mai 
numeroși.

• LA ÎNCEPUTUL ACESTUI 
AN, guvernul nigerian a anun
țat intrarea în vigoare a siste
mului decimal în domeniul mo
netar. După cum arată publi
cația economică „Moniteur A- 
fricain", Nigeria este ultima 
țară din lume care a adoptat 
sistemul monetar decimal. Ve
chile unități monetare — lira, 
șilingul și penny — au fost în
locuite cu altele, denumite 
„nairo“ și, respectiv „kobo“. 
Nairo are valoarea unei jumă
tăți de lire (zece șilingi, ceea ce 
reprezintă în jur de 1,50 dolari 
americani) și se subdivide în 
100 de kobo.

Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20,15).

EXPLOZIA : rulează la Bucegl 
(orele 15,45; 18; 20,15), Floreasca 
(orele 15,45; 18.15; 20.30).

FILIERA : rulează la Grlvița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30), 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30: 15,45;
18.15; 20,30), Arta (orele 10: 12,30; 
15.30: 18; 20,15).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Unirea (orele 16: 18; 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Dacia (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

BARIERA ; rulează la Pacea (o- 
rele 15,45: 18 : 20), Cosmos (orele 
15.30: 18: 20,15).

SECERA VtNTUL SĂLBATIC 1 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Ferentari (orele 16; 18; 20), 
Progresul (orele 15.30: 18: 20,15).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA > rulează la Munca (orele 
16; 18: 20).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,16).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 19).

JOE HILL ■ rulează la Rahova 
(orele 15,30: 18; 20.15).

ARENA AERIANA : rulează la 
Laromet (orele 15.30; 17,30: 19.30).

CAZUL MATTEI i rulează la 
Popular (orele 15.30: 18: 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 13; 
20,15).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
(orele 10: 12; 14), CASA MULT 
VISATĂ (ora 16,30), rulează la Ci
nemateca „Union“.

Opera , Română : MADAME
BUTTE-RFLY — ora 19; Teatrul de 
operetă : CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19,30; A.R.I.A. pre
zintă (la Sala Palatului) : CON
CERT EXTRAORDINAR DE MU
ZICA UȘOARĂ CU EDDY 
MITCHEL și GEORGETTE LE- 
MAIRE (Franța) — ora 20; Tea
trul Național ..I. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) : TRAVESTI — ora 
20; (sala Studio) : MOARTEA UL

TIMULUI GOLAN — ora 20; Tea
trul de comedie : FATA MOR
GANA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — oră 20; (sala din 
slr. Alex. Sahia) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20: Teatrul 
Mic : TESTAMENTUL CÎINELUI 
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : O. MEMPHIS 
(premieră) — ora 19,30; (sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea
trul Giulești : ...ESCU — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 9,30; 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : O POVESTE CU 
CÎNTEC — ora 15; Teatru! evre
iesc de stat : DIBUK — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale": 
O NOAPTE FURTUNOASĂ și KIR

Declarația 
președintelui Zambiei

Luînd cuvîntui la deschiderea 
conferinței miniștrilor pentru 
problemele tineretului ai țărilor 
Commonwealthului. președin
tele Zambiei. Kenneth Kaunda, 
a ‘relevat rolul important pe 
care trebuie să-l joace tinere
tul in rezolvarea problemelor 
continentului african. Ei a ară
tat că guvernul Zambiei acordă 
o importanță deosebită învăță- 
mîntului și că gratuitatea aces
tuia in țara sa atrage tot mai 
mulți tineri spre școli. Preșe
dintele a relevat, de asemenea, 
eforturile guvernului zambian 
pentru a asigura locuri de

ZULIARIDI — ora 20; Teatrul sa- 
tiric-muzical „C Tănase" (sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVIN- 
TUL — ora 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : TRĂSNITUL 
MEU DRAG — ora 19,30; Teatrul 
de revistă și comedie „Ion Vasi- 
lescu" : HANUL PIRAȚILOR — 
ora 19,30; Ansamblul artistic 
„Rapsodia Română" : LEGENDĂ 
ȘI DOR — 19,30; Circul „Bucu
rești" : APRINDEȚI STELELE — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 9,30 
Prietenii lui Așchiuță. 10,05 Tehnic- 
club. 10,40 Bucureștiul necunoscut. 
11,00 Teleclnemateca. 12,30 Tele
obiectiv. 12,50 Telejurnal. 15,00 
Lecții TV. pentru lucrătorii din 
agricultură. 16,00—17,00 Teleșcoală. 
17,30 Emisiune In limba maghiară.

RFDACTIA SI ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60.Î0, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difiizorii din întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, — 2001“ — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scmten .

Echipajul american care 
va efectua în iulie 1975, la 
bordul unei capsule „Apol
lo“, ușor modificată, o mi
siune spațială in colaborare 
cu o navă sovietică de tipul 
„Soiuz", va fi condus de 
Thomas Stafford, astronaut
veteran participant la trei 
misiuni în spațiu — a anun
țat N.A.S.A. Ceilalți doi mem
bri ai echipajului vor fi 
Vance Brand,' care nu a 
participat pină în prezent 
la nici Un zbor spatial (el a 
făcut parte din echipajul de 
rezervă al misiunii „Apollo- 
15), și Donald Slayton, care 
— câ și Stafford — are gra
dul de general de brigadă în 
cadrul forțelor aeriene ale 
S.U.A.

« CONSILIUL NAȚIONAL 
Universitar Peruan (C.N.U.P.) 
— organismul de supraveghere 
a activității universitare pe plan 
național — a anunțat că la 
Lima va începe la 19 februarie 
a.c. un ciclu de manifestări, în 
cadrul sărbătoririi a 500 de ani 
de Ia nașterea lui Nicolai Co- 
pernic.

18.35 Publicitate. 18,40 Muzica — 
emisiune de actualitate muzicală. 
19,05 Drumuri în istorie. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Barzi 
și rapsozi. 20,10 Pagini de umor.
20.35 Tinerii despre ei înșiși. 21,10 
Steaua fără nume. 22:00 .,24 de 
ore“. Din țările socialiste. 22,30 
Cupa mondială la schi alpin — 
coborîre femei.

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini de 
mare popularitate. 18,10 Film se
rial pentru tineret : „Pierduți în 
spațiu“. 18,55 Avanpremieră. 19,00 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. Cum este organizat și 
cum funcționează sistemul de re
zolvare a cererilor, sesizărilor și 
propunerilor cetățenilor ? Răspun
de Vasile Drăgoescu — secretar al 
Consiliului Popular al Municipiu
lui București. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Concert al 
orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. 22,00 Teatru scurt: „La ca
pătul nopții“.

E


