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EAPTE DE ONOARE

In dupA-amlaza zilei de 2 februarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înscris in programul sâu de lucru o vizitâ la Uzina 
mecanicâ din Timișoara. Secretarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., precum 
și de tovarășii Mihai Telescu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., Ion lliescu, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului județean Timiș 
ai P.C.R., de alți membri ai Biroului Comitetului județean și mu
nicipal de partid.

organizare întreguluiCeauș eseu accentuă-
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U.T.C. dispune 1

de toate datele
problemei

La sediul oomltetulul 
U.T.C. de la Uzina de re
parații auto din Tecuci se 
lucrează Intens, vin tineri 
care 11 propun secretarului 
comitetului soluții, acțiuni, 

‘unii pronunță anumite cifre 
după oare Încep să argu
menteze posibilitatea rea
lizării lor. Ne dăm repede 
seama că e vorba de stabi
lirea unor obiective concre
te pentru participarea la 
Întrecerea dintre organiza
ții lansată de curind de Bi- 
rolul C.C. al U.T.C. Con
vorbirea la care 11 solicităm 
pe tov. LUCIAN ENACHE, 
secretarul comitetului
U.T.C. de la această uzină, 
nici nu putea să dispună de 
un climat mai potrivit de- 
cît de o asemenea vie parti
cipare a tinerilor la stabi
lirea nivelelor de exigență 
pe care vor trebui să Ie 
atingă în viitoarele săptă- 
mîni și luni de zile.

ION CHIRIC

(Continuare In pag. a U-a)

Primul record de tehnica 
minierà din acest an

Despre acest eveniment ne informează secretarul Comitetului județean 
Gorj al U.T.C., VASILE CRĂCIUN.

Primit cu entuziaste manifestări de bucurie de către muncitorii uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s fost salutat la intrarea în întreprindere cu deosebită căldură de ing. Ioniță Bagiu, directorul uzinei, de membri ai comitetului de partid și ai comitetului oamenilor muncii.împărtășind bucuria și satisfacția miilo’ de muncitori, tehnicieni și ingineri din această mare uzină constructoare de mașini din Banat de a-1 avea în mijlocul lor din nou pe iubitul conducător al partidului și statului nostru, directorul întreprinderii l-a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze mai multe secții ale uzinei, aflată în prezent în plin proces de amplă dezvoltare și continuă modernizare.Primul popas se face în aot. hală a mașinilor de ridicat ț! transportat, destinată fabricația macaralelor și podurilor rulant- grele — unică în felul ei în țară — intrată în funcțiune cu un an înainte de termen, aflată acum în faza de completare a dotării liniilor tehnologice de fabricație cu mașini și utilaje complexe de înalt randament.Au fost, de asemenea, vizitate secțiile sculărie, mecanică, atelierul de prototipuri, precum șl nou*  cantină restaurant a uzinei.

In cursul vizitei, tovarăși’i Nicolae Ceaușescu a fost infor mat că, în urma avansului re», lizat la darea în folosință ă noi lor capacități, precum și a masurilor luate pentru perfecționarea organizării producției și 1 muncii, colectivul uzinei și-a putut asuma angajamentul de a realiza sarcinile actualului cincinal în numai patru ani și patru luni Se află în studiu, de asemenea, punerea în valoare a unor noi rezerve de care dispune uzina pentru - aducerea acestui termen.Apreciind rezultatele obținute în real!x»w și depășirea sarcinilor do r.lan «io ’'electivul u- zinei în T'rsul primilor doi ani ai cincinalului rea prin în« investiții ■tabilite, Ceaușescu s-a interesat do mersul producției, de modalitățile în care acționează conducerea uzinei și Comitetul de partid pentru perfecționarea fluxurilor tehnologice, pentru ridicarea nivelului tehnic al producției și al produselor. Secretarul general al partidului a subliniat necesitatea unei folosiri cît mai judicioase a spațiilor industriale și a utilajelor, a recomandat organizarea mai rațională a producției, a locurilor de muncă și a fluxurilor

;« în sxtinde- capacitățilo'' do producție, ideplinirea sarcinilor de înainte de termenele tovarășul Nicolae

de fabricație, trasînd sarcina ca, într-un timp cît mai scurt, să se încheie perioada de dotare a noii hale, de montare a noilor mașini și utilaje și de pe baze științifice a proces de fabrioație.Tovarășul Nicolae a subliniat necesitatearii preocupărilor conducerii uzinei, serviciilor de concepție, colectivelor de muncă din secții și sectoare - în strînsă colaborare cu cadrele din institutele de învățămînt superior și de cercetare -• privind ridicarea nivelului tehnic al producției. în
deosebi pe linia extinderii acțiunii de autodatare, inclusiv cu mașini-agregat și utilaje complexe, sporirea calității și performanțelor tehnico-funcționale ale produselor, în vederea creșterii substanțiale a eficienței întregii activități în această importantă u- zină constructoare de mașini.Secretarul general al partidului a indicat în acest scop ca, în decurs de 6 luni, conducerea uzinei, sub îndrumarea comitetului de partid, să elaboreze un cuprinzător plan de măsuri, care să asigure îmbunătățirea organizării producției, folosirea cu eficiență mărită a tuturor spațiilor și capacităților, pentru intensificarea ritmului de creștere a producției uzinei, în pas cu cerințele mari ale economiei naționale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat, de a- semenea, întocmirea în scurt timp a unui studiu privind construirea unei turnătorii de oțel și fontă pentru acoperirea nevoilor uzinei, exprimînd totodată promisiunea că va reveni după 6 luni în uzină spre a constata cum s-au înfăptuit indicațiile date.Mulțumind pentru prețiosul

sprijin acordat cu prilejul acestei vizite, precum și al altor vizite anterioare, ing. Ioniță Ba- giu s-a angajat, în numele tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor uzinei, să îndeplinească în mod exemplar sarcinile trasate de secretarul general al partidului. „Vă așteptăm întotdeauna cu cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință — a spus directorul uzinei — și în momentul cînd veți fi din nou în mijlocul nostru veți putea constata că indicațiile dumneavoastră prind viață".Pe tot parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu deosebită căldură de muncitorii aflați în schimbul de lucru care și-au exprimat prin calde manifestări de dragoste, ovații, față parti- căruia ferici-
calde prin puternice urale și profundul lor atașament de conducătorul iubit al dului și statului nostru, i-au urat multă sănătate, re și viață îndelungată, spre binele poporului și al patriei noastre socialiste. Pretutindeni pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului a fost salutat de grupurile de muncitori care scandau cu însuflețire „Ceaușescu P.C.R. !“, „Ceaușescu — La mulți ani 1“.Prin analiza aprofundată întreprinsă, prin măsurile preconizate pentru perfecționarea activității în concordanță cu cerințele înfăptuirii marelui obiectiv național — cincinalul înainte de termen — vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Uzina mecanică din Timișoara a marcat un moment deosebit de important în viața acestei mari uzine, a întregului județ Timiș.

DUMITRU MARGINEANU 
VICTOR MUREȘANîntrecerea socialistă între brl găzile miniere din Valea Metrului a căpătat anul acesta un nou imbold ca urmare a chemării lansate de secretarul general al partidului nostru pentru o acțiune In activitatea productivă „Mai repede, mai bine, mai eficient“ La sfirșltul lunii ianuarie ortacii din brigada condusă de comunistul Matei Aurellan au „semnat*  primul record național de tehnică minieră din acest an hotărîtor in

îndeplinirea cincinalului Înainte de termen : 232 metri liniariavansare Intr-un abataj dotat cu complex mecanizat de tăiere și susținere tip OMKT. în felul acesta a fost doborlt vechiul record de înaintare realizat în luna decembrie 1972, tot în cadrul acestei unități miniere de brigada lui Ilie Ion. Evenimentul s-a produs la exploatarea minieră Ploștina, unitate din iulie anul prezent „bate" care trecut șl pînă în cel de-al șaselea
In organizațiile U. T, C. din Capitală

Sàptàmina record
de producfse și calitateOrganizațiile U.T.C. din fabrici șiconstrucții, din oelelalte unități economice ale Capitalei, desfășoară, în aceste zile, numeroase acțiuni consacrate mobilizării tineretului la realizarea sarcinilor prevăzute pentru anul 1573, an hotărîtor al actualului cincinal. între acestea se numără și inițiativa pe care tinerii uteciști ai Capitalei au tntitulat-o „Săp- tămîna record de producție și calitate". Inițiată de Comitetul municipal București al U.T.C. In întîmpinarea apropiatei conferințe a organizației U.T.C. din Capitală. „Săptămînă record", programată pentru perioada 5—10 februarie a.c. își propune o prezență și activitate model in producție o Intensă activitate politico-edu- catlvă, o săptămînă a rezultatelor maxime, rezultate care trebuie să devină etalonul activităților pentru Întregul an.

uzine, de pe șantierele de

record de acest gen Semnificația acestui record, o reprezintă nu atît viteza de avansare, cit mal ales inițiativa de a pune în valoare zăcămîntul din zonă care Inițial nu era prevăzut a fi exploatat datorită particularităților dificile. Apoi, aș vrea să mal- adaug că brigada respectivă din care mai mult de jumătate sînt tineri uteciști, a realizat în luna trecută în' condiții deosebite de zăcămlnt planul echivalent cu volumul de lucrări revenit pe un trimestru fiind deosebită contribuția la realizarea de către unitate a linei producții suplimentare in luna ianuarie de peste 30 000 tone lignit. Prețul de cost al tonei de lignit extras din a- ceastă zor® este mai mic față dtf prevederile de plan. Faptele aparțin întregii brigăzi, celor 46 de componenți ai acesteia, aparțin tinerilor Ioslf Gorgan, miner șef pe schimb. Nicolae Olaru, unul dintre cef mai iscusiți combalnieri, Mihai Mă- rășescu, electrician, Vasile Aflorii, ajutor miner șl altora asemenea lor.Noul record, al 14-lea obținut de cînd a intrat în producție exploatarea minieră Ploștina, constituie încă o dovadă a hărniciei minerilor din bazinul carobnifer al Văii Motrulul șl, In același timp, exprimă ' hotă- rirea lor de a contribui la creșterea producției de lignit șl a eficienței acesteia, de a realiza sarcinile actualului cincinal înainte de termen.
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teriile d« selecție șl receptare In fața avalanșei de titluri. Există o stereotipie pe care u- nele case de editură din lume o folosesc in sistemul lor
mal harnic critic și cel mal devotat cititor nu pot parcurge decît numai cîteva sute de titluri pe an. Nu putem nega nici faptul că în anumite ca-

în receptarea valorilor
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„Scinteli 
JUCĂM

Epilog ia serialul 
tineretului" : SA 
TENIS CU ION TIRIAC ; 
Reportaj la Combinatul si
derurgic Galați : OAMENI 
DIN CETATEA OȚELULUI ; 
Conferințele organizațiilor 
județene ale U.T.C. : ARGEȘ, 
BRĂILA, BUZĂU, VASLUI ; ' 
LUMEA IDEILOR și rubrica 
de ȘTIINȚĂ ;
De la OM la OM. Nu mi t-a cerut de lucru (E. Carofil, I. Halasz fi V. A. I ano viei).

I-am vizitat la locurile de muncă de la Uzina „Automatica“ pe studenții Facultății de automatică a Institutului politehnic București. Motivul vizitei : să aflăm ce drum au străbătut studenții pe traseul familiarizării cu universul producției, cu exigențele și disciplina sa. Practic, ce au învățat și ce au realizat în acest semestru studenții grupelor 305 și 306 din anul I și 328 anul II. Ne răspund ! Ioan Mir- cea Vasilescu, Mihai Buga și A- lexandru Pastia. „Unii dintre noi au fost repartizați in secții sau locuri de muncă în care volumul muncii este foarte mic sau inexistent. De pildă, asamblarea aparatelor de control necesită o pregătire deosebită care nu se poate acoperi cu 8 ore la două săptămîni. Ni s-au oferit prospecte pentru a ne documenta despre principiile de funcționare a unor aparate. Nu cred că este suficient, totuși. Practic, am constatat lipsa noastră aproape totală de în- demînare. Apoi, ne-am obișnuit să lucrăm cu anumite aparate șt unelte". (I. M. V.). „Am venit de cîteva ori, cînd, probabil, din cauza unei aprovizionări neritmice, producția stagna, asa că nu am avut ce face. Unii colegi solicită să lucreze la diverse o- perații, dar nu ni se poate oferi aceasta timp de 8 ore pentru fiecare zi de practică. Totuși, am lucrat la panouri, am înșurubat prize, am executat operații de piliră, de filetare. Puțin“. (M.' B.).
C. STANCULESCU

Foto : GH. CU CU

(Continuare in pag. a U-a)

PREDEALUL, una din cele mai cunoscute stațiuni montane din Carpați, oferă turiștilor și sportivilor, datorită pirtiilor bine amenajate, posibilitatea practicării sportului preferat. Nu lipsesc din stațiune, hotelurile cu tot confortul necesar, demn de renumele unui oraș alpin modern. Prin facilitățile oferite săp- tămînal, de Oficiul Național de Turism, se poate ajunge în stațiunea preferată cu ajutorul autobuzelor sau trenurilor speciale, doar în cîteva ore. Așa cum ne anunță și Institutul meteorologic, condițiile atmosferice sint prielnice pentru practicarea schiului, a săniușzilui sau turismului, astfel că vă facem o invitație de cîteva ore în aceste zile de sfîrșit de săptămînă.
Foto-text: VASILE RANGA

Cin« cercetează peisajul literar contemporan universal, observă, cu ușurință, că pe meridianele globului s-a declanșat un interes deosebit pentru literatura documentară, pentru jurnal, pentru lucrările de largă Informație și circulație. Prin urmare, pentru acele fenomene ale creației artistice care par să conecteze in măsura cea mai mare individul la realitatea epocii • contemporane.în o serie de țări ale lumii se constată, după anumite date statistice, că numai în domeniul romanului apar, anual, cel puțin cîteva sute de titluri dacă avem în vedere ma- producție de carte din lu- observăm cit de grea este, pentru cititorul de profe- cît Și pentru cel de rînd de anumite în
Or, rea me, atit sie . . , (obișnuit), decizia actului lectură, aderarea la opere care să fie tălmăcite limba română.Totuși, producția mare carte nu trebuie să creeze de_ . ostare de perplexitate din partea cititorului șl nici o resemnare a editorului ce pare la prima vedere să-și piardă cri-

culturii universale
de prof. univ. ROMUL MUNTEANU

director al Editurii „Univers“Unele cărți slnt prezen-torlal.tate și comentate prin recenzii, cronici literare și interviuri cu autorii lor. Altele prin ecranizare sau prin lectorate acreditate de diferite țări.Este adevărat însă că cel
zuri hazardul poate să decidă ca un cititor să intre în tact cu o carte sau alta 1 ceea ce nu poate realiza critic singur, pot îndeplini mulți specialiști al căror ectiv este s

con- Dar un maiialiști al căror obi- selectarea pentru fe-

ditare a marilor capodopere ale literaturii universale, conforme cu idealurile societății noastre. O carte nouă nu este întotdeauna o surpriză ieșită din neant. Ea se Înscrie, adeseori, in «uita unor opere spre a căror lectură ne orientăm in funcție de informațiile date de anumite cronici, recenzii, interviuri și comentarii ale unor jurii internaționale. Oricum, opțiunile noastre — destinate să sporească orizontul de informare al cititorului român și să-i modeleze gustul — au la bază criterii care ne feresc de erori fundamentale, chiar dacă uneori și o carte mediocră se bucură de succes de public. A- ceasta nu înseamnă însă că ea se înscrie, cu siguranță, în circuitul marilor valori ale culturii universale.O literatură contemporană în plină efervescență creatoare ne îngăduie să nu mai căutăm — ca generațiile trecute — o „sincronizare" docilă cu contemporaneitatea universală, ci să fim cu adevărat sincroni cu realitățile lumii moderne.
(Continuare în pag. a Vl-a)

Heteronomul
de ACULIN CAZACU

Heteronomul este tipul de personalitate pragmatică, cel k 
care se conduce in. actele salp doar după felul in care'per- rf 
cepe judecata altuia în raport cu el. invirtindu-se steril în s 
cercul unor interese înguste și mizind pe trecerea neobservată C 
a sustragerii saie de la treburile comunitare. împrumut acest « 

• termen din lucrările despre tipologia „personalității de bază" £ 
— concept tot mai frecvent utilizat pentru a desemna configu- k 
rațja matricea psihologică pe care o anume epocă ista- K 
rică o impune indivizilor care o făuresc. Aparent activ C 
și întreprinzător, practician prin excelență, heteronomul închide K 
în fond, în sine, drama abandonului și stagnării morale, pe £ 
care strădania de a atinge scopuri indiferent de mijloace nu C 
o poate acoperi decît cu un văl mult prea fragil și transoarent ff 
pentru a nu putea fi dat ușor la o parte. Mi-am aminiit de C 
acest tip de personalitate auzind, nu odată, pe unii tineri, C 
avansînd judecăți despre sensurile de evoluție a vieții in £ 
care invocau „fatalitatea" unei anume plafonări timpurii, deo C 
potrivă intelectuale și morale. Apelul la „condiția obiectivă" a <

(Continuare în pag. a U-a)
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FAPTE DE ONOARE ÎN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
II. r a- tecuci

dispune de
(Urmare din pag. I)— întrecerea între organizații, ne spune tov. Lucian Enache, a trezit un mare interes in rîndul tinerilor. O dovadă elocventă sînt și numeroasele propuneri pe care ni le înaintează, propuneri care devin obiective concrete ale viitoarelor noastre acțiuni. Aș menționa deci, în primul rînd, preocuparea 'lor pentru buna funcționare a tuturor compartimentelor din întreprindere.— Vă propunem de la Început abordarea directă a obiectivelor pe care deja le-ați stabilit,, a soluțiilor preconizate pentru Îndeplinirea lor. Cu ce începem 7— Cu o mai bună folosire de către fiecare tînăr a fondului de timp și a capacităților de producție. Sîntem o întreprindere încă nouă, dar ne-am propus să reducem cu 60 la sută, față de anul trecut, absențele nemoti- vate și întîrzierile, cu 50 la sută față de 1972 timpul de imobilizare a utilajelor din vina celor ce le folosesc, cu 65 la sută timpul de efectuare a reparațiilor curente și accidentale.— Cum veți acționa pentru realizarea acestor procente destul de îndrăznețe ?— Cînd le stabileam, mă gîn- deam că foarte multe defecțiuni apar în sectorul strungărie, acolo unde mașinile au un grad ridicat de uzură, deoarece pe ele au lucrat oameni care erau la început de meserie. Am putea spune că pentru fiecare loc de muncă am studiat și am stabilit soluțiile ce se impuneau : la macarale (poduri rulante) am cerut tinerilor să reducă timpul de stagnare prin confecționarea din vreme a pieselor de schimb de rezervă (șuruburi, pinioane), la banda de montaj general și

Adunare comemorativă
La Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești a avut loc, vineri după-amiază, o adunare comemorativă consacrată împlinirii a patru decenii de la luptele revoluționare ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie — februarie 1933.Au participat tovarășii Gheorghe Vasilichi, membru al C.C. al P.C.R., Ion Catrinescu, prlm- secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., membri de partid cu stagiu din ilegalitate. participanți la luptele pe troliștilor, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai orga nizațiilor obștești, petroliști și alți oameni ai muncii din rafinăriile, întreprinderile și insti tu ții Ie ploieștene.Despre marile bătălii de clasă din 1933 a vorbit Gheorghe Vasilichi, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noas tră, participant la acțiunile de organizare și desfășurare a luptelor petroliștilor de pe Valea Prahovei conduse de partid. După ce a făcut o amplă expunere asupra situației grele a clasei muncitoare în anii 1929— 1933, situație agravată de criza economică din acea vreme, vorbitorul s-a referit la acțiunile petroliștilor prahoveni, la activitatea desfășurată de partid pen- (Agerpres)

Cînd organizația U.T.C.
toate datele problemei

la cea de demontaj am insistat pentru o bună organizare a locului de muncă și pe respectarea întocmai a succesiunii operațiilor de lucru etc.— Sînt puțin surprins de prevederea ca timpul afectat de tineri pentru reparațiile curente și accidentale ale utilajelor să fie redus cu 65 la sută. Are Intr-adevăr o bază realistă acest obiectiv 7— Am discutat și această cifră cu conducerea întreprinderii și ni s-a spus că sîntem prea îndrăzneți. Noi am avut însă in vedere toate datele problemei și am ajuns la concluzia că se poate. Am avut în vedere, în primul rînd, faptul că tinerii de la mecanic șef și-au învățat bine meseria, că avem lăcătuși ca Ion Trofin, Iancu Tălmaciu sau Gheorghe Tudose care pot repara utilajele cu ochii închiși. Apoi, în al doilea rînd, ca o acțiune a noastră, vom mobiliza și pe muncitorii care lucrează la mașini pentru a participa la repararea propriilor utilaje, alături de lăcătuși, nu să stea cu brațele încrucișate cit lăcătușul lucrează.— V-ați prevăzut și sarcini importante pentru reducerea consumurilor specifice : cu 25 la sută la metal, oxigen și aceti- lenă. Ce acțiuni veți iniția pentru îndeplinirea acestui obiectiv 7— Anul trecut uzina noastră a economisit 360 tone metal. Firește, anul acesta vom căuta să economisim mai mult. în primul rînd, prin întărirea opiniei împotriva risipei. în cadrul întîlnirii tinerilor cu maiștrii, cu șefii de secție și de servicii se explică metodele avansate de croire judicioasă, pentru o bună folosire a aparatelor de 

tru mobilizarea maselor largi muncitoare la luptele pentru revendicări economice, libertăți democratice, împotriva fascismului, pentru eliberare socială, pentru independență națională.Referindu-se la amploarea și ecoul grevelor petroliștilor prahoveni din februarie 1933, el a arătat că aceste acțiuni au cu
Cu prilejul împlinirii a patru decenii de la luptele 
revoluționare ale muncitorilor ceferiști și petroliști 

din ianuarie-februarie 1933

prins colectivele celor mai mari rafinării din Ploiești, contribuind la antrenarea în greve și manifestații de solidaritate a muncitorilor din alte ramuri industriale, diverse , categorii sociale. Luptele petroliștilor, parte componentă a marilor acțiuni ofensive declanșate de către P.C.R. împotriva politicii claselor stăpînitoare de a arunca greutățile crizei economice pe spinarea maselor largi, s-au transformat cu repeziciune, sub conducerea organizațiilor de partid, într-o bătălie politică, constituind un succes al mun- 

sudură, a ștraifurilor rezultate de la croire. Am relansat concursul „Cel mai bun gospodar al metalului“, am extins acțiunea „Registrul economiei“. Va trebui să acordăm o atenție mare unor anume tineri sudori care și acum folosesc tuburile de oxigen doar pe jumătate sau stau pasivi cînd observă risipa de acetilenă.— Ne mai oprim asupra unui singur obiectiv major al întrecerii organizațiilor U.T.C. dm uzină : reducerea consumului de piese de schimb noi cu 10 la sută. Cum 7 Ce forțe vor fi mobilizate ?— La ora actuală mai sînt piese de schimb care în alte uzine Similare se recondiționează, dar la noi nu. De pildă, bolțurile de arc, măștile, colurile de eșapament etc. Noi îi chemăm pe tineri să-și sporească efortul intelectual, să conceapă dispozitive cu ajutorul cărora să se recondiționeze cit mai multe piese folosite. Am lansat o chemare la întrecere a tinerelor cadre tehnice și inginerești pentru cea mai bună soluție, de recondiționară a u- nor ansamble și subanșamble. Intenționăm ca cea mai bună soluție, cea mal eficientă, să fie premiată din fondurile organizației noastre. în același scop ne-am prevăzut schimburi de experiență și o sesiune de comunicări tehnico-științifice. R'- ducînd consumul de piese de schimb noi cu 10 la sută, reali- zînd toate celelalte obiective, prevăzute pentru întrecere, organizația noastră își va aduce o importantă contribuție la îndeplinirea sarcinilor de plan înainte de termen. Cu atit mai mult cu cit uzina noastră este tînără, formată aproape numai din tineri.

cil desfășurate de comuniști în rîndurile muncitorilor, o confirmare a justeții liniei Partidului Comunist Român.Eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ia- nuarie-februarie 1933 au însemnat o manifestare a forței clasei muncitoare în frunte cu P.C.R. a capacității sale poli- tico-organizatorice care și» a 

găsit reflectarea în larga adeziune a maselor muncitoare.Azi, cînd evocăm patru decenii de la marile bătălii de clasă ale ceferiștilor și petroliștilor, idealurile, pentru care au luptat și s-au jertfit în ’33 cei mai buni fii al clasei muncitoare, se înfăptuiesc prin munca entuziastă a întregului popor. Cel mai înalt omagiu ce-l putem aduce eroilor ceferiști și petroliști, celorlalți oameni ai muncii care au sprijinit lupta lor, tuturor revoluționarilor care, atit în '33, cît șl in anii care au' urmat, au con

Organizația U.T.C, țesători e, Hala veche, a întreprinderii textile din Lugoj este nu numai cea mal numeroasă dar și cea mai activă. La dorința uteciștilor de aici, hotăriți să nu precupețească nimic pentru a se afirma din plin, s-au constituit șase brigăzi de tineret. De atunci — din primăvara anului trecut — și pînă in prezent cele două brigăzi ale schimbului A slnt numai in fruntea intrecerii. Sub deviza : „Productivitatea muncii Ia cote superioare", tinerii brigăzilor amintite au urmărit ea obiectiv principal reducerea la maximum a procentajului de cupoane și bonificații, precum și realizarea unei depășiri de plan cu 10 000 bătăi pe poziție de mașini.
„MEREU ÎN 
FRUNTE !“

Și, bineînțeles, nu și-au dezmințit hotărîrea. Tot una din aceste brigăzi, nr. 1. a ciștigat întrecerea „Nici un metru de țesătură cupon", inițiată de ea însăși.Și dacă aceste rezultate se datoresc în cea mai mare măsură fetelor harnice, care muncesc cîntînd printre mașinile lor și își petrec timpul liber pe băncile liceului seral, ele țin să evidențieze în primul rînd... un bărbat : tî- nărul maistru Gali Erancisc. In ciuda celor 26 de ani, experiența sa este egală cu a celor mai pricepuți muncitori din întreprindere. Și mai ales este un „erou“ aflat permanent în luptă împotriva cupoanelor și bonificațiilor, a risipei de materie primă, a pierderii inutile de timp în producție.încă un motiv de mîndrie pentru tinerele țesătoare lugojene. (LUCREȚIA CRĂS- TEA — întreprinderea textilă Lugoj)
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„SCÎNTEII 
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fac practică la „Automatica“?

„Am constatat lipsa noastră de Indemînare' 
(Ion Mircea Vasilescu)

Este o practică mai bună decit cea din vară, deși 
efectiv am lucrat doar jumătate din timp (Mihai 

Buga).

(Urmare din pag. 1)„Am realizat panouri pentru camere hidraulice — sporadic însă. Remarc faptul că persistă încă o neîncredere, poate nejustificată, din partea maiștrilor, față de munca pe care o putem depune aici. Este mai ușor să vorbim direct cu muncitorii, ei ne înțeleg mai bine, ți astfel îi ajutăm. Deși unele operații sînt mai complexe, cu atenție le putem realiza și noi în bune condiții. Este o practică mai bună decît cea din vară. N-am lucrat efectiv decît aproape jumătate din timpul 'afectat practicii într-un semestru dar am învățat și studiind diverse scheme. instalații. (Al. P.).Faptul că studenții pot munci tot atit de bine ca și muncitorii l-am văzut confirmat în secții unde sub îndrumare atentă se montează cablaje, circuite, se e- fectuează operații complexe de asamblare. Tovarășul maistru Ștefan Nlcolae ne mărturisea preocuparea majorității studenților din grupa 305 de a realiza cît mai bine lucrările încredințate.Grlgore Florescu șl Dobrovle Eugen lucrau la instalația de acționare, reglare și măsură a parametrilor pentru un cuptor electric. In alte secții, alte tipuri de operații erau realizate de

Sub îndrumarea muncitorului Gheorghe Vlan, studenții Sorin 
Ionescu ți Claudia Grief, din anul I, pătrund.- tainele profesiei

Ce lucrează practic 
studenții care

studențl. într-un singur loc de muncă am întîlnit trei studenti stind degeaba —r E. Garofil, 1. Ilalasz și V.A. lanovici. Motivul : „nu ni s-a cerut de lucru“, iar maistrul Alexandru Stroe ne spune : „nu au cerut de lucru" ; imediat ce termină realizarea unei operații, trebuie să ni se adreseze. „Dar în obligația întreprinderii, asumată prin găzduirea practicii studenților de la automatică, intră oferirea unor locuri efectiv de muncă și nu a unor virtuale posturi de perma- nențl solicitatori. De altfel, după cum afirma și tovarășul asistent Valeriu Petru există unele cazuri de rea-voință cum ar fi, de pildă, refuzul permanent al maistrului Constantin Kral de a oferi de lucru studenților, deși existau posibilități în secția respectivă. Nu dorim prin acestea să absolvim însă pe unii stu- denți de vina de a privi superficial atît practica cît și integrarea necesară în disciplina u- zinei. întîrzierile, intrarea la lucru fără echipament de protecție nu sînt fapte menite să cimenteze un respect, reciproc, o colaborare între gazdele practicii și beneficiari. După cum nu putem fi de acord cu negarea totală a acestei perioade (L. Ră- dulescu, anul II) pe motivul învățării doar a numelui unor a- parate, întrebat fiind la ce lu

crează acesta nu a știut ce să răspundă. Pur șl simplu, nu l-a interesat. Uzina „Automatica" este singura uzină din centrala de profil care șl-a luat răspunderea găzduirii unei practici e- fectiv utile viitorilor specialiști în automatică. Afirmăm acest lucru deoarece șl alte întreprinderi de profil — Electromagneti
5
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Heteronomul
(Urmare din pag. I) 

riSeV'LIm/d0'1 de fa?.t9 »' •xfrtoar. con-»trucțiel Intime de personalitate nu este, In astfel de cazuri d9mOdiXArlmare° c’a * *pal  economicoasă a unul anume sol de portarecda ,,‘e ° U’Urin’â pr°9maticâ »" ra-

tribuit prin jertfa lor la făurirea României socialiste — a spus în încheiere vorbitorul — îl constituie înfăptuirea obiectivelor însuflețitoare stabilite de Congresul al. X-lea și de Conferința Națională a partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.
★Tot vineri, la Palatul Culturii din localitate, a avut loc vernisajul expoziției documentare „40 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor“, care ilustrează prin imagini noi dovezi cu privire la contribuția petroliștilor prahoveni, conduși de partid, la mișcarea generală a muncitorilor din acel ani.
★Aceluiași eveniment l-a fost consacrat un simpozion organizat de Comitetul județean Prahova al P.C.R. Despre eroicele lupte revoluționare ale petroliștilor din schelele și rafinăriile piahovene, au vorbit tovarășii Ion Catrinescu, prlm-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., D. Șerban și Alex. Ionescu, membri de partid cu stagiu din Ilegalitate, participanți la aceste mișcări, activiști de partid.

Ne-am obișnuit șâ vorbim, șl >ă acționăm întocmai, despre activismul personalîTățll, despre lupta continuă cu Inerția ftecXreinn'f 7V autodePâ?ir9- ,n prin mecanisme de Colectiv. In fond, despre registrul de calități majore ale tipului comunist de personalitate, care neagă istoricește heterono- ai'lui Da?ăU’ Untspa.tlu do. atr'bute adecvate exclusiv trecutului. Dacă așa stau lucrurile, atunci abandonarea luptei, au- omu uriurea, cedarea la greutăți și neîncrederea pesimistă Poma i. da, a,van5are no aP°r,«> ‘râsături nespecifice configurației psihologice a personalității reclamate de anii pe rnnnJ.'.,|t,r?'m’ E’te’ ^ate acestea> un recul întîrziat al hete- ronomulu surprins in flagrantul delict de anacronism. Trăind timpi sociali care se succed cu repeziciune și care, prin na-
A °d ‘|C ,de.s,ch,derea SP"> lucrativ, spre anularea per- nlafOânâri|Vr«h U ° P°tt’ u® QCeea’ *â acceP‘ Justificarea pafonarH căci, oncit de închegată ne-ar apare ea, nu este altceva decit o ipostază a heteronomiei care se asfixiază prin lipsa de convingeri și refuz de idealuri comunitareNu putem prin urmare să ne oprim intr-o haltă a cunoașterii, decit dacă ne facem din lenevie un principiu director. Nu putem, mai departe, să ne tocim trăirea afectivă, să ne in- voluăm în dinamica angajării entuziaste, decît dacă ne facem din lipsa de sensibilitate un mod de a fi. După cum nu putem, desigur, decit să barăm acumularea șl prelucrarea experienței de viață dacă ne autoapreciem exclusiv cu ochii trecutului. Cenzor suprem in structura de personalitate, experiența de viață nu este un simplu divizor aritmetic ai convingerilor, cum ar fi tentat să creadă cel care vrea să perceapă deformat Ideile altuia. Atunci cînd urmează firul roșu al progresului, ea ne sancționează permanent cunoștințele șl afectivitatea, potențîndu-le șl dezvălulndu-le corelații noi, certlfi- cindu-le sensul șl îmbogățindu-le cîmpul de semnificații. După cum, defectuos stocată și, mai ales, necritic însușită, ea poate dobîndi funcții frenatorii în raport cu evoluția pozitivă a personalității.O anume manieră de a vedea lucrurile, pe care aș numl-o heteronomică, II face pe unii să nu vadă în convergența și concreșterea cunoașterii, afectivității și experienței de viață un izvor autentic al dctlvismului personalității. Aceștia sînt cel care pierd ritmul, Ies din coloană șl, tîrîș-grăplș, sînt ne- voițl să opereze în situații noi cu criterii învechite, să se deprecieze Intrtnd Intr-un circuit de uzură morală accelerată. Lamentările îor nu mai sînt, în acest caz, decît simboluri palide ale unei puteri devitalizate. Ei sint, din fericire, puțini și numărul lor se micșorează pe măsură ce se Impune personalitatea activă, care își Interiorizează valorile unei culturi și însemnele unei civilizații eflorescente.

ca, Electroaparataj, F.E.A. sau Fabrica de calculatoare ar fi putut răspunde acestei sarcini, descongestionînd „Automatica“ de sutele de practlcanțl din diverse tipuri de școli șl asigurlnd practicii înseși un regim mal rațional.Concluzia vizitei noastre ră- mîne adresată Uzinei „Automatica“ în sensul unui transfer de înțelegere față de practică de la nivelul conducerii, unde acesta există, Ia nivelul maiștrilor șl îndrumătorilor direcți, pentru ,un flux continuu în activitatea studenților. Dar si o specificare Ia adresa asociației studenților din Facultatea de automatică pentru a privi cu mal multă responsabilitate aslgurînd disciplina șl comportarea la locul de muncă, menirea practicii în producție.Spunem acest lucru, deoarece, după vizita noastră, după cum afirma tovarășul prof. dr. lng. Serglu Călin, decanul facultății i „s-a semnat un contract în valoare de 300 000 lei pentru executarea de către atudențl in semestrul II a unor produse necesare uzinei ; activitatea să se desfășoare în atelierele din Institut, sub supravegherea celor 35 de cadre didactice care au îndrumat practica la „Automati-ca". Semestrul I a constituit •- tapa acumulării unor cunoștințe practice necesare trecerii la e- fectuarea independentă a unei producții de același gen, operație ce poate fi îndeplinită cu succes de studenți".Ceea ce îmi poate decît să ne bucure — e un răspuns prompt și substanțial.
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PARTICIPARE

Epilog la serialul nostruIată-nc, dragi cititori, la capătul unui serial din 30 de capitole, pe tema unui sport care se bucură de multă popularitate în ultimii ani : tenisul. Nu știm în ce măsură a satisfăcut toate exigențele dvs. ; nu știm dacă acest lung dialog purtat de re

dactorul nostru, Vaglie Căbulea, cu maestrul emerit al sportului Ion Țlriac, se poate constitui într-un veritabil „curs practic de tenis“, dar știm că ați învățat multe din tainele sportului alb ; știm că Ion Tiriac, colaboratorul nostru, a fost în acest răstimp de patru luni un om, un jucător extrem de ocupat, dar care a găsit, totuși, răgazul să răspundă doleanțelor, întrebărilor noastre și ale dvs. Să-l mulțumim cu toții, din inimă, pentru gestul său atît de sportiv și generos, și să-i uram success, în continuare, și pe court-urile de tenis, și în fața hîrtici care așteaptă destăinuirile pasionante ale unei experiențe, unei vieți de mare sportiv.
„Scìntela tineretului" 

încercați să „muriți" 
PE TEREN...Iată-ne, așadar, în fața ultimei secvențe a cursului meu de tenis. Aș vrea, întîi de toate, să mulțumesc încă o dată „Scìnteli tineretului" pentru ideea atît de neobișnuită de a-și oieri coloanele unui serial atît de lung. Aș vrea să mai mulțumesc pentru punctualitate și rigoare. (Mi-am dat seama, nu o dată, că redacția a depus eforturi speciale pentru a nu „rupe“ seria, deși au fost situații cînd spațiul l-a fost limitat). In al treilea rînd, aș vrea să mulțumesc pentru seriozitate. îmi aduc aminte, am ’ contractat acest serial în zilele premergătoare finalei „Cupei Davis“, din octombrie, de la București. După ziua a treia, care a marcat înfrîngerea noastră, mi-am închipuit . că oferta „Scînteii tineretului“, nu va mai fi repetată. Dar, am ■■ constatat cu uimire (și cu o foarțe mare satisfacție) că redacția ziarului știe sport în adevăratul sens al cuvîntului și, mai ales, știe să-și onoreze angajamentele.Acestea fiind zise, dați-mi voie să vă mai transmit cîteva gînduri, acum, în final. In primul rînd, vreau să răspund celor cîteva scrisori care îmi propun să adun cele 30 de secvențe ale serialului într-o broșură. Am să mă străduiesc să o'fac, deși operațiunea va mai întirzia un timp. (Poate că voi reuși, de altfel, să privesc retrospectiv serialul și să-1 completez cu unele idei fatalmente omise). In al doilea rînd, vreau să-mi exprim bucuria pentru faptul că serialul a fost urmărit cu o nesperată insistență. Șl pentru că am ajuns aici, dați-mi voie să fad o mica paranteză mai veselă. îmi scrie un elev, Simion Hanciuța, dm localitatea Iermata, județul Arad. Iată cîteva rînduri. reproduse textuali „Eu sînt un pasionatul tenisului. Și aș vrea, daca se poate, să-mi trimiți două rachete de tenis și trei mingi. Sint elev în clasa a VlII-a. Chiar acum se construiește și la noi la școală un teren de tenis. Dragă Tiriac, închei mica mea scrisoare, dorindu-ți succes în toate".

După cum vedeți, scrisoarea par« aă fie expediată de un băiat vioi. Ii mulțumesc că mi ie adresează... direct, lndepărtînd gin- dul că aș putea fi bătrîn. De altfel, Jlmm Connors ar fi scris la fel, la 14 ani. Ceea ce nu înțeleg este raportul dintre rachete și mingi. Ca să ceri trei mingi la două rachete, înseamnă să nu fi înțeles prea bine rolul repetării procedeelor. In general, un Jucător de tenis consumă foarte multe mingi la o singură rachetă, și asta chiar dacă mingile sînt mai roase decît grumazul unul bivol prea des înjugat. Ceea ce mă bucură, însă, este faptul că intr-o comună din județul Arad se mai construiește un teren de tenis. Au existat, cîndva, la Arad, doi soți Grunvald, pare-ml-se, care au făcut pentru tenis destule lucruri bune. Sper ca astăzi inițiativa tineretului să fie și mai mare, ea fiind legată și de ultimele succese ale tenisului nostru.Dragi prieteni, înainte de a ne despărți, vreau să sper că ați interpretat cum se cuvine rîndurile mele. Vreau să rețineți că în materie de tenis nu prea există rețete. Vă aduceți aminte, poate, despre Năstase se spunea că a „furat“ într-o singură zi serviciul lui Tony Roche, voleul de stînga al lui Rod Laver și topspinul lui Santana. Asta nu înseamnă, însă, că Ilie Năstase execută vreuna din aceste lovituri ca Roche, Laver sau Santana. „Furtul“ lui a durat doar cîteva fracțiuni de secundă. A fost ca o declanșare de aparat fotografic, care a surprins imaginea și a ascuns-o. Adevărata muncă a lui Năstase a început mult după aceea, în laboratorul său cu soluții de developare, cu aparate de mărire și mai ales cu retușuri. Din procedeele inițiale, Năstase a creat trei procedee noi, care n-au mai semănat deloc cu cele ale ilustrelor sale modele. în fond, deși am folosit ca exemplu comparația cu fotografia, trebuie să admitem că Năstase (si nu numai el) a depus un adevărat efort de interpretare, care ține de artă. V-am spus toate acestea pentru a nu cădea în păcatul de a imita cu orice preț. Sint foarte rare cazurile cînd o mișcare imitată ajunge, să dea randament. E nevoie, în aceste cazuri, de o perfectă asemănare la capitolul calităților fizice și morale între modelul imitat și imitator.Cel mai sugestiv exemplu care acordă prioritate personalității fiecărui individ este exemplul nostru. De foarțe multe ori specialiștii, cronicarii și nenumărați amatori de, tenis au regretat faptul că Ilie Năstase n-a avut ceva din liniștea mea în joc sau că, pe de altă parte, eu n-am avut ceva din ușurința lui în tenis. Nimic mai gratuit. Năstase, dacă ar fi încercat să joace metodic, ca mine, și-ar fi consumat focul intr-o cu totul altă direcție decît cea necesară. De asemenea, încercările mele, eventuale, de a mima ușurința în joc a lui Năstase s-ar fi dovedit la fel de sterile.Așadar fiți voi înșivă I în fond, aveți în față două exemple temperamentale și de stil diametral opuse. Există un Năstase, I jucător de mare strălucire și de tumult, iar pe de altă parte exist, cu permisiunea dumneavoastră, și eu. un jucător care si-a construit jocul cărămidă cu cărămidă și care a strălucit, din cînd in cînd, fără să aibă elementele necesare. între acești 

doi poli de structură se întinde, în fapt, întregul registru al tenisului.Așadar, fiți voi înșivă I încercați, mal ales în primii doi-trel ani, să vă cunoașteți resursele fizice, gradul de îndeminare, potențialul psihic. încercați să vă construiți un joc adecvat : acest sfat se adresează, bineînțeles, celor foarte mulți, care nu mizează, așa cum mizează Năstase, pe intuiția lui proverbială sau pe forța spontană a fanteziei sale nelimitate.Sigur că există și un tip de jucător idea'l. Acest jucător s-ar compune din viteza de reacție a lui Năstase, din calmul de gheață al lui Rod Laver, din forța fizică a lui Stan Smith, din tehnica unul Rosewall și, iarăși cu permisiunea dumneavoastră, din voința autorului acestor rînduri.Un asemenea jucător e greu de găsit. De altfel, tipul echilibrat, adică tipul care îmbină aproape toate calitățile, nu dă întotdeauna un mare randament. Excepția Rod Laver este doar aparentă, deoarece calmul lui de gheață reprezintă o calitate care le depășește pe toate celelalte. Din această constatare rezultă o nouă idee pedagogică. Dacă vreți să obțineți rezultatul maxim în tenis, dezvoltați-vă calitatea dominantă. Dacă aveți un servici puternic, cu alte cuvinte, dacă aveți forță, dezvoltați-vă această forță. Graebner n-ar fi avut mal mult succes dacă s-ar fi ocupat, cu precădere, de cultivarea celorlalte calități. Dacă aveți ceva din îndemînarea lui Năstase, căutați și dumneavoastră să imaginați toate năzbîtiile posibile în acest arsenal fără sfîrșit care este arsenalul tehnic al tenisului. Dacă aveți un moral de fier, căutați ca acest moral să devină de oțel. Așa a procedat Laver și așa a devenit unul dintre puținii jucători din lume care dețin faimosul triptic Roland Garros— Wimbledon—Forest-Hills. în sfîrșit, dacă simțiți în voi impulsurile unei voințe puternice, încercați să „muriți" pe teren, așa cum am încercat și eu, în repetate rînduri, fără să am, totuși, convingerea că am făcut-o pînă la capăt.Dragi prieteni. închei cu părere de rău acest serial care, repet, a apărut exclusiv din inițiativa redacției „Scînteii tineretului" care mi-a oferit coloanele ei. îi mulțumesc încă o dată, din toată inima. O fac în numele cititorilor.Dați-mi voie să mă retrag,— Da, însă nu înainte de a oferi cititorilor „Scînteii tineretului". care v-au urmărit cu atîta insistență și pasiune, un autograf pe care și-1 doresc așa de mult in colecția lor de semnături celebre...
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e multe ori, cînd mă aflu în mijlocul patformei pe care se înalță 
Combinatul siderurgic din Galați rămin o clipă locului și, ascultînd 
vuietul de la furnale, de la oțelărie, de la laminoare sau de la fa
brica de oxigen, îmi amintesc că în urmă cu zece ani veneam une
ori pe acest platou al Smîrdanului să aud ciocîrliile ce se înălțau 
din lanurile de griu, să trăiesc clipe de adincă liniște. Erau zile cind 

pe întreg platoul dacă zăream doi, trei oameni. Acum lucrează aici peste trei
zeci de mii. Erau zile cînd încercam să-mi imaginez' viitorul combinat. Acum 
încerc să-mi imaginez cum a fost construit, fiindcă eforturile a mii de oameni 
nu spun nimic dacă nu ai în vedere și ac ea febră a sentimentelor ce însoțesc fiece 
gest uman, acea febră a aspirațiilor ce pornesc din străfundurile ființei. Aici 
ideea de măreție nu trebuie relevată prin însumarea unor elemente fizice. Cu 
citva timp în urmă, aflîndu-mă într-o întreprindere mult mai mică, un interlo
cutor încerca să exprime în acest fel prefacerile din jurul său : dacă acum cinci 
ani, spunea el, puteam să înconjor uzina în două-tiei minute, acum îmi trebuie 
pe puțin o oră. El configura în felul acesta, destul de plastic, un perimetru. 
Dar în interior ce s-a întîmplat ? „în interior s-au înmulțit esențele și au 
început creșterile pe verticală", mi-a răspuns întâmplătorul meu interlocutor. 
Adică voia să spună că au mai venit și alți oameni, că fiecare structură sufle
tească s-a modificat.

In cazul Combinatului siderurgic din Galați nu e nevoie să operezi 
asemenea metafore. Ideea de măreție nu trebuie aici dovedită,cu _______ ___ ,__  ____ - -, -

ea este evidentă. Aici trebuie să cunoști oamenii, să le afli greutățile 
și victoriile, căci în acest fel îi cunoști nu numai pe ei, ci și pulsul vremii, 
starea de spirit a unui popor care cu hărnicie și entuziasm înaintează neabătut 
pe un drum iluminat permanent de o politică profund umanistă, constructivă. 
Oamenii de aici, furnaliști, oțelari sau laminatori, sînt mîndri că lucrează in
tr-un asemenea combinat, dar au în același timp și conștiința marilor răspunderi, 
a faptului că de ti depinde buna desfășurare a multor lucruri din țara noastră. 
Cind aud pe cîte un tinăr de aici că strune : „de noi depinde economia națio
nală" nu mi se pare că exagerează, deși tonul este poate puțin retoric. In
tr-adevăr, aici se decide în mare parte producția de oțel și de laminate a țării. 
Cînd fiecare din cei treizeci de mii lucrează zilnic cu această conștiință, e firesc 
ca aici să se poarte în fiecare zi mari bătălii pentru mai mult oțel, mai multă 
fontă, mai multe laminate. Și tot firesc e ca în aceste bătălii să se formeze noi

fierbe oțelul,
mereu se
întîmplă
cevaDe fiecare dată cînd urc treptele spre oțelărie, cind ajung lingă converti- zoare, cunosc aceiași oameni și parcă totuși alții. Desigur nu-i vorba aici doar de un simplu joc al aparențelor. Deși lumina fierbinte a oțelului lichid, în clocot, poate favoriza și acest joc. Adevărul constă însă în descoperirea de fiecare dată a noi aspecte, a’ noi trăsături, căci la o asemenea temperatură și Ia un asemenea ritm de muncă este firească o continuă relevare a potentelor ascunse, după cum la fel de firesc este schimbarea rapidă a ceea ce ține de fire, de caracter. Mircea Brad, nu mai este oțelarul de acum trei ani, cind parcă se mira că un astfel de con- vertizor poate să-l asculte. La fel Ștefan Carpov, sau Drăgan Zainea care fac parte din prima promoție de oțelari ai Gala- țiului.Ceea ce e cu adevărat semnificativ este însă conștiința clară a propriei deveniri și mai ales a propriilor posibilități de devenire. în urmă cu trei ani, de pildă, Mircea Brad se mindrea cu reușita e- laborării unor șarje în timp record, cu puțin sub 50 de minute. Nu uita insă să precizeze : „Acesta e doar un început. E în putința noastră să scur-■ durataîntr-a-tâm și mai mult de elaborare“. Și, devăr, procesul de înnoire a recordurilor, în ciuda unor greutăți de aprovizionare cu materie primă, a continuat vertiginos. Iată doar două secvențe foarte recent înregistrate : pe 18 noiembrie a.c. la oțelărie se anunța o producție record, atît ca număr de șarje, cit și ca volum de oțel elaborat. în cele trei schimburi, s-au elaborat 61 de șarje, obți- nindu-se o depășire a planului zilnic cu 528 tone oțel. In acea zi a fost sărbătoare pentru oțelari. Se reușise un lucru mare: depășirea pragului tehnic, care erg considerat a fi 60 de șarje in trei schimburi. Oțelarii erau fericiți. Lui Mircea Brad, Ștefan Carpov și Drăgan Zainca li se citea pe față bucuria. Dar la Mircea nou : mult“.Nu a trecut decit

ciuda

un moment Brad a „Putem spus și dat din maiNu a trecut decit _ o lună si iată că la oțelărie se obțin in trei schimburi 63 de șarje. Aceiași autori, aceeași bucurie. _Desigur, e firesc să te întrebi cum se pot ciștiga aceste bătălii cu timpul și cu oțelul. Căutînd un răspuns, nu poți să nu invoci exemplara dăruire a oamenilor de aici. Pe platoul convertizoarelor, luminați puternic de oțelul in clocot, ei sînt in continuă acțiune, concep, transformă ideile jn fapte, manevrează utilajele cu precizie și rapiditate, se concentrează atit de mult asupra muncii lor incit pat transfigurați de mari arderi lăuntrice.— Reușitele noastre, ne spune tinărul inginer Gh. -Preotu. adjunct al șefului de secție, se explică și prin faptul că mereu avern o țintă de atins. De pilda, acum : am atins nivelul de 63 de șarje, insă nu ne mulțumim cu atit. în următoarele săptămîni vrem să atingem tot mai des a- cest nivel. Asta presupune o mobilizare foarte mare. Cind vom reuși a- :easta, ne vom propune mediat o nouă ținta : să depășim nivelul celor 63 ie șarje. în felul acesta ■idicăm media șarjelor, :u alte cuvinte creștem jroducția de oțel.Mereu cu o țintă
o-o

față, mereu cu un scop bine definit. Rapida maturizare a lui Mircea Brad și a celorlalți tineri oțe- lari, dăruirea lor entuziastă își au izvorul aici. Și, desigur, în marea lor mîndrie de a fi făuritori de oțel.

colae Oancea și Ion Gheorghiu. Primul, ca e- lectrician, a reușit să elimine complet timpul de staționare a utilajului dat în primire din cauza defectelor electrice. Al doilea, Nicolae Oancea, operator principal la un post

menea prețuire, de atita colectivă solicitare. Prin noi energii, prin ea sînt fructificate potențe creatoare nebânuite. Cineva de. la laminorul de tablă groasă propune să se facă revizia macaralelor în timpul funcționării acestora. Desigur, e mai greu, operația comportă și anumite riscuri, dar prin asta ciștigă timp, timp înseamnă produse multe, un spor al stării și prin asta clipe adăugate la durata fericirii. Ei, inițiatorii, tinerii electricieni Tudor Andrei și Eremia Buture știu asta foarte bine. Tot dintr-o asemenea inițiativă a pornit acțiunea de confecționare a pieselor de schimb care nu sint în magazie, dar absolut necesare pentru o activitate ritmică pe viitor a laminorului. în cadrul acestei acțiuni tinerii electricieni Ion Cojocaru, Ilie Berdilă și alții au executat un ventilator aer-combustie pentru cuptorul de propulsie, instalație care cere o deosebită pregătire profesională. După ce au executat-o, tinerii au răsuflat ușurați : în caz că se defectează un ventilator de la unul din cele trei cuptoare, vor avea cu ce să-l înlocuiască imediat, deci nu va înceta ritmul de laminare. A te la viitor înseamnă aici a acționa concret, cu mîini- le și cu mintea, a executa treptele pentru urcușul proiectat.Acțiunea presupune mereu inițiativă. Tinerii laminatori Gh. Bicoi, Nicolae Albu sau Mihalacha Aftenie, știu asta din pro-

Printre ei a fost și tină- rul maistru Valentin Ciu- barschi. Acolo unde mai greu, il găseai acest tinăr. Cind am zit aceasta, nu m-am rat deloc, mi s-a părut ceva cu totul firesc partea unui tinăr ca lentin Ciubarschi. De Fiindcă acum zece cind l-am cunoscut într-o altă întreprindere, din Galați, tot un laminator, era la fel : tenace, mereu în acțiune, mereu primul. Abia venise de pe băncile școlii profesionale și lucra pe posturi principale. Suferea crunt pentru orice insucces, dar a doua zi lua totul de la capăt cu și mai mult elan, cu și mai multă încredere în viitor. Am auzit apoi că a absolvit cursurile liceului seral, după care și pe acelea ale școlii de maiștri și iarăși nu m-am mirat.— Știți, această îmbunătățire a procesului tehnologic, îmi spunea nu de mult secretarul comitetului U.T.C. de la Laminorul de benzi la cald, se datorește tînărului maistru Valentin Ciubarschi. Nu știam, dar nici nu am tresărit, fiindcă mă așteptam la un asemenea fapt din partea tînărului Ciubarschi. Eu cunoșteam un adevăr ceva mai general : că oriunde ar fi acest om, în orice loc ar munci el e în stare numai de asemenea fapte. Fiindcă dincolo de școlile pe care le-a absolvit, ara o temeinică școală a muncii.La fel n-am . tresărit cind printre numele autorilor unor importanta inovații și îmbunătățiri
tivelor epocii, călirea insistentă la școala muncii, participarea entuziastă la viața organizației U.T.C., dăruirea totală în acțiune pentru mai bine și mai mult.

ne că îl așteaptă acasă soția sau copiii, ci lucrează cu toate forțele fiindcă știe că altfel fluxul tehnologic ar fi perturbat.— Și ce satisfacții a- veți 7
A început
un urcuș multe gîndesc trebuie lor deSiderurgiștii au griji. Ei nu se numai la ceea ce să facă Ia locul muncă dintr-o secție saualta, ci se gîndesc la tot ce se întîmplă în combinat. Aflîndu-mă, de pildă, la laminorul de benzi la cald, îi auzeam pe tinerii de acolo interesîndu-se de mersul furnalelor, expri- mîndu-și părerea de rău că uneori furnaliștii nu pot ține ritmul. Sau o frază a unui oțelar auzită acum un an : „Trebuie să se facă ceva la laminorul slebing, trebuie găsită o soluție, că altfel suferă tot combinatul“. Fraza avea un ton imperativ. Această ardere intensă pentru interesele generale ale marelui combinat, ale colectivului acestuia și nu numai ale lui dovedește o înaltă dăruire și mai ales o profundă înțelegere a rolului fiecăruia dintre ei aici, unde se decide o mare cantitate din producția de oțel, fontă și laminate a țării. Siderurgiș- știi au multe griji. Poate de aceea rostesc cuvintele cu o anume gravitate.Cind am auzit că pe 21 decembrie a.c. de la sic- bing au plecat 1054 tone sleburi peste planul zilnic spre celelalte laminoare, am înțeles că o parte din aceste griji nu va mai fi. Pentru oricine este de Înțeles că din acea zi a început și la slebing urcușul. Un urcuș greu, așteptat de toți siderurgiștii. plin de bucurii.— Nu ne-a fost ușor, ne spune Iulian Lungu, secretarul comitetului U.T.C. de la laminorul slebing. Muncitorii din toate celelalte secții ale combinatului erau cu ochii parcă de ce pede, reau ritm, Plan.spune că nu ne-am precupețit forțele. în cadrul organizației U.T.C. am depus mari eforturi pentru lichidarea abaterilor de Ia disciplină, am militat rea lor lor.am sifica eforturile, pentru a ne menține mereu în urcuș.Printre tinerii de aici care au pus umărul vin- jos la înscrierea secției pe drumul succeselor se numără și Ion Pelin, Ni-

pe noi, întreba mai reneinfiecare ne nu mergem parcă toți să intrămal depășirilor de Noi. tinerii, putemce- alt

mereu pentru spori- răspunsului, tineri - în mînuirea agregate- Acum, în bună parte, reușit. Și vom inten-
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COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI
de comandă, mobilizîn- du-și toate forțele, a reușit in ultima perioadă de timp să lamineze fără să producă vreo avarie, să se dovedească unul dintre cei mai buni. Toți trei Sint mereu în acțiune, mobilizîndu-i și pe ceilalți tineri la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.O sursă de griji a dispărut. La slebing a început un urcuș, un urcuș în care un rol important l-au avut tinerii, organizația U.T.C. de aici.

pria experiență. Ei lucrează la caje, acolo unde timpul se măsoară in fracțiuni de secundă, de unde se dirijează metamorfozele oțelului. Inițiativa de a te perfecționa mereu, de a lua măsuri pentru buna desfășurare a procesului de producție, pentru crearea unui climat, favorabil afirmă-, rii. în ziua prezenței noastre în combinat, laminorul de tablă groasă raporta depășirea planului pe ziua anterioară cu 300 tone tablă.

ale procesului tehnologic de aici, de la laminorul de benzi la cald, am auzit numele lui Teodor Valeriu.— Un colectiv format din maistrul Teodor Valeriu. inginerul Leonida Bulgarii Și inginerul Ștefan Pinzaru — mi se spunea — a elaborat o tehnologie proprie pentru minarea tablei din brame fără ceea ce a avut măsurabilă în de lei.Sau „Teodor o a- striate mișcare, eficientă milioane

Dialog
despre timp

Acțiune»

înseamnă
0 B n « n F Winițiativa7— Nu poți spune că ești om de acțiune, dacă nu ai inițiativă, ne declară Nicolae Cristea, secretarul comitetului U.T.C. de Ia laminorul de tablă groasă, în secția noastră, continuă dumnealui, de citva timp parcă se trăiește numai prin inițiative. Asta dovedește o trăire intensă de către fiecare a intereselor majore ale întreprinderii, a problemelor care se ivesc nu numai ‘ în calea ta, ci și a celorlalți.Inițiativa 1 Cuvînt zit ades, noțiune de cotidian. Niciodată au- uz ea

celor ce se
ocupa »faptele unor surprinde. Te de au tăria asemeneaDesigur, oameni pot întrebi cum necesară unor reușite, și nu prea poțisă-ți explici, și atunci recurgi la mijloace retorice. Iată, de pildă, la laminorul de benzi la cald s-a produs mai demult o defecțiune la sistemul de răcire al cuptoarelor, defecțiune cape putea să aibă drept consecință inundarea secției, deci stagnarea producției timp de mai multe zile. în miez de noapte, s-a purtat insă aici o bătălie aprigă, care, în zori, s-a încheiat victoria oamenilor.

Valeriu și inginerul Constantin Cucu au îmbunătățit sistemul de destunderizare hidraulică. Ei au participat substanțial la obținerea celor 5000 tone de metal economisit în anul acesta de către secția noastră“.Cu zece ani în urmă Teodor Valeriu nu era maistru, ci laminator, dar și atunci era în fruntea acțiunilor de îndeplinire și depășire a sarcinilor de a si educativăplan, de economisire metalului. După cum în activitatea desfășurată de organizația U.T.C. era în frunte. Rădăcinile sale îi configurau de pe atunci devenirea, împlinirile de azi.Și dacă am țelegem ceea baza tuturor seamă, unele socotite eroice, petrecute pe platforma acestui mare combinat, am descoperi tot asemenea rădăcini, o trăire profundă a impera-

— Tinerii noștri sint într-o permanentă luptă cu timpul, ne spune Andrei Cașu, secretar al comitetului U.T.C. de la Uzina de piese de schimb și reparații siderurgice. La reparația capitală a alimentatorului de la cul- butorul nr. 1 de exemplu, am cîștigat 4 zile. Asta înseamnă 4 zile de producție. Meritul principal revine aici tînărului sudor Ionel Duțu. Timp important am cîștigat și la reparația stivuitorului de tablă de la L.T.G. unde lăcătușul Gh. Mocanu s-a întrecut De sine.— De ce îmi toate acestea 7— Fiindcă prea producțiile mari sau de laminate cotite doar oțelarilor lor. nu și ale noastre. Se uită că noi dăruim oțelarilor și sau cru.

— Satisfacții mari, unice. atunci cind reușim să repunem în funcțiune un furnal, sau oțelăria sau un laminor cu o zi două înainte de termenul planificat. Știm că în ziua aceea, sau în zilele acelea sutele de tone de otel sau de laminate se datoreso nouă. Nu le producem noi direct, dar ne aparțin. Sint roadele timpului cîș- tigat de noi.Această uzină și-a îndeplinit planul anual pe 11 decembrie. Oamenii ei, printre care în majoritate tineri, au cîștigat deci 20 de zile. Dacă fiecare dintre noi am ciștiga cite 20 de zile pe an !...

zile

spunețiadeseori de oțel sint so- succese aie și laminatori-
laminatorilor ore prețioase de Iu-

să fac din
fiecare un
inovator“

căuta să în- ce stă la faptelor de dintre ele

Docuz este ți un bun e- ducator, unul dintre acei care în cadrul a ceea ce numim școala muncii schimbă conștiința, formează caractere tari, temperamente echilibrate. în- țelegîndu-și rostul pe deplin, el e mereu printre tineri, merge împreună cu ei la acțiuni culturale, îi vizitează acasă sau la căminul nefamiliștilor, le este dascăl și prieten.— Ne-am sfătuit împreună, continuă dumnealui, și am hotărît să deschidem un CEC al brigăzii în contul căruia să depunem fiecare lunar cîte 25 de lei.— în ce scop 7— Pentru a ne putea procura cărțile tehnice necesare unui studiu sistematic și, în al doilea rind, pentru ca în cursul verii să putem organiza unele acțiuni turistice sau cultural-distractive la care să participăm cu toții.— Aveți vreun gînd încă nemărturisit în legătură cu cei 15 tineri din brigadă 7— Da, bineînțeles. Fiecare vrea ca elevii săi să ajungă cît mai departe. Vedeți, eu am conceput și realizat pînă acum trei inovații. Nu mă îndoiesc că fiecare va ajunge un foarte bun muncitor. Trei dintre ei au atins de pe acum această treaptă : Dumitru Bogheanu, rian Docăneală și Ștefănescu. Dar aș mai mult, vreau să din fiecare un inovator...Un gind de acum mărturisit, un gînd care obligă. Și, fără îndoială, a te obliga la parcurgerea unui asemenea drum, a-ți asuma din proprie inițiativă asemenea sarcini înseamnă a-ți înțelege datoria la un mod superior.
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Revenim la ideea de inițiativă dintr-o altă perspectivă. Spuneam că acțiunea presupune mereu inițiativă, referindu-ne la munca laminatorilor, a oțelarilor, a furnaliștilor, la reușitele lor. Ajunși la Centrul de proiectări și cercetări metalurgice de pe platforma combinatului, trebuie să adăugăm că inițiativa presupune la rîndul ei un continuu proces de gîndire novatoare.La ultima sesiune de comunicări a clubului tehnic, tinerii tehnicieni și ingineri de pe platforma centrului de proiectări și cercetări metalurgice au participat cu cinci lucrări din zece. Lucrările unor tineri ingineri de aici, anume Mădălina Iepures- cu, Dumitru Aluaș și Ro- dica Misleanu au obținut în ordine premiul I, premiul II și respectiv premiul III. Tînărul ing. Dumitru Aluaș și-a prezentat apoi lucrarea și la Reșița și a fost premiată și acolo.— în combinatul siderurgic gălățean, îmi mărturisește ing. D. Aluaș, se oferă fiecărui tinăr mari posibilități de afirmare. Fiind de loc din Sibiu, nu mă gindeam la început, după repartiție, să mă stabilesc definitiv la Galați. Dar mi-am dat seama că aici este locul meu, aici, unde este o adevărată febră a noului. Și apoi, nu e puțin lucru ca după 6 luni de la absolvirea facultății să devii colaborator la un studiu important alături de foștii tăi profesori. Aceasta dovedește și forța de propulsare a combinatului. Fiecare tinăr care vine aici, în preajma oțelului incandescent, a flăcărilor de la furnal, în acțiunea de rezolvare a multiplelor probleme majore, parcă se maturizează mai repede și mai rodnic.Un singur sens al devenirii tinerilor : deplina afirmare. Nenumărații tineri oțelari sau furnaliști, laminatori, electricieni, sau lăcătuși, strungari sau frezori s-au afirmat prin fapte de seamă și în primul rînd prin prestigiul de care se bucură acest combinat, edificiu de primă mărime al patriei noastre.Acțiune, inițiativă, entuziasm. Tinerii de la C.P.C.M. au format un birou de proiectare al tineretului care a executat prin muncă voluntar-pa- tribtică unele lucrări, precum proieotul pentru instalația de încălzire a Casei de cultură a studenților din Galați, proiectul instalației de iluminat pentru un teren de tenis de cimp etc. Inițiativa „Registrul economiei“ privind reducerea consumurilor specifice, de aici a pornit. Șarjele tineretului aici au fost elaborate prima oară. Ba tot de aici a pornit o acțiune care este intitulată astfel : „Fiecare dintre noi un om al inițiativei, faptei, cinstei și demnității“.Acțiune, inițiativă, entuziasm. Fiindcă aici se decide în mare parte producția de oțel, de fontă și de laminate a țării. Și e firesc ca aici, in toate secțiile, în toate sectoarele, la toate nivelele să se poarte zilnic mari bătălii pentru mai mult oțel, mai multă fontă, mai multe laminate. Și e firesc ca în aceste bătălii să se formeze noi oameni.

Sentimentele mari sînt puse uneori în evidență de lucruri mărunte. De pildă, tinerii muncitori care întrețin conductele de fluide energetice de la secția suflante nu au făcut altceva decit să repare ici ceva, dincolo ceva, să Supravegheze, continuu instalațiile, deci nimic spectaculos. Cînd observăm însă că la amintita secție nu s-a întim- plat nici o avarie în a- cest an, ne dăm seama abia atunci că tinerii a- ceștia și-au îndeplinit în mod exemplar datoria.Și rețele de fluide energetice (apă, aburi, gaze, curent), sînt peste tot in marele combinat. Și tinerii care le deservesc au conștiința participării active la producerea oțelului.— Am reușit să asimilăm prima baterie de răcire pentru laminorul slebing, îmi spune tînărul ing. Ștefan Stanciu, de la direcția energetică. Pînă acum aceste baterii se aduceau cu multă greutate, din import. De a- ceea am hotărît să le producem aici.încă un mod de a înțelege datoria și de a deplini.Lucruri mărunte 7 nu se poate vorbi despre așa ceva pe platforma combinatului siderurgic gălățean. Structura deosebit de complexă a procesului tehnologic de aici oferă posibilități de participare majoră fiecărui muncitor, fiecărui cadru tehnic. Și toți știu că sint în egală măsură făuritorii oțelului gălățean.

Un alt dialog jn aceeași Uzină de piese de schimb și reparații siderurgice purtăm cu Ion Docuz, șeful unei brigăzi de producție și educație a tineretului. Ion Docuz e ceva mai în vîrstă și e lizat în danturat mecanice.— Cum v-ați brigada ?— La începutgreu. Nu aveam .... ... calificați în asemenea lucrări deosebit de pretențioase. La sugestia conducerii secției și a organizației U.T.C. am selecționat pe cei mai buni strungari cu temeinice cunoștințe de matematică. Cum mi s-a încredințat conducerea brigăzii, i-am ținut pe lingă mine, i-am ajutat zilnic să dobîndească deprinderile și cunoștințele necesare. Cum brigada e împărțită în trei echipe care lucrează în schimburi, a trebuit deseori să mă scol la miezul nopții și să vin aici, să-i mai ajut, să le reglez mașinile. Dar acum toți cei 15 au devenit muncitori de nădejde. în fiecare lună ne depășim sarcinile de plan cu 30 la sută. Rebuturile au dispărut, la fel absențele nemotivate. Constituirea brigăzii de producție și educație a tineretului a însemnat o cotitură radicală în comportamentul fiecăruia.Ion Docuz nu e doar un foarte bun muncitor, cel care a realizat o lucrare deosebit de dificilă — cilindrul pentru laminarea tablei striate, cilindru conceput de un colectiv din care făcea parte și Teodor Valeriu, cel despre care vorbit mai sus. Ion
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Purtate lntr-un înalt spirit de responsabilitate politică și cetățenească, dezbaterile din conferința organizației județene Argeș a U.T.C. au polarizat interesul tuturor participanților. O inițiativă salutară — organizarea pe 5 secțiuni : propagandă, tineret muncitoresc, tineret sătesc, elevi și studenți. viață de organizație — a dat posibilitatea participării la discuții a unui număr de peste o sută de delegați și invitați, care au formulat circa 250 de propuneri concrete privind îmbunătățirea. activității organizațiilor U.T.C., înnoirea și perfecționarea stilului de muncă, în scopul obținerii unor noi succese în producție, în munca politico-educativă și cultu- ral-artistică. Aceste deziderate firești in contextul dezvoltării neîntrerupte a economiei județului Argeș, sint dovada efortului. a pasiunii și dăruirii u- tociștilor, a tuturor tinerilor argeșeni la opera de înfăptuire a politicii partidului nostru.în cuvîntul său. primul secretar al comitetului județean_de partid, tovarășul Ghcorghe Năs- tase, remarca de altfel faptul că media de virstă a muncitorilor din județul Argeș nu depășește 22 de ani. apreciind contri- hutia organizației județene U.T.C.. a întregului tineret ar- geșean la realizarea sarcinilor de olan in industrie și agricultură. ca și eforturile și entuziasmul său în acțiunea pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen. Amintind că în 1975 județul Argeș s6 va afla pe locul 3 in ceea ce privește puterea economică, vorbitorul a scos în evidență necesitatea sporirii contribuției tineretului la acest proces de creștere, a asumării unor angajamente mai mari pentru viitor.Discuțiile care au urmat au scos în evidență faptul că întrecerea inițiată de Biroul C.C. al U.T.C. sub deviza „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“ a creat deja un climat de emulație între organizațiile U.T.C., care prefigurează primele răspunsuri prompte la chemările adresate de partid.Astfel de dovezi ale unei angajări plenare pe coordonatele majore ale evoluției județului au existat însă și pînă acum. Succesele brigăzii tineretului de la C.E.I.L. de pildă au determinat conducerea întreprinderii ca toate sarcinile de producție destinate exportului șă-i fie încredințate ei, a spus, în cuvîntul său. maistrul Emil Dia- conu, comandantul brigăzii. Deviza sub care lucrează acești tineri — „Calitatea muncii mele este onoarea echipei din care fac parte“ — a fost completată în conferință de un angajament ferm : vom realiza cincinalul în patru ani! Pentru 1973 cei 50 de tineri ai brigăzii și-au propus noi obiective de mare forță mobilizatoare, lansînd de la tribuna conferinței o chemare la întrecere către una din brigăzile tinerelor de la Fabrica „Argeșeana“, pentru înde
esfășurate în spiritul elanului creator cu care poporul, tineretul patriei noastre muncește pentru înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, lucrările conferinței de dare de seamă și alegeri a organizației județene U.T.C. Brăila au situat 1« centrul dezbaterilor reliefarea căilor și mijloacelor prin care tinerii brăilenl îți pot «pori contribuția la înfăptuirea angajamentului tuturor oamenilor muncii din județ de a realiza actualul cincinal Înainte de termen. Una din temele asupra cărora partlcipanțli la conferință s-au oprit cu insistență a fost aceea a îmbunătățirii activității organizațiilor U.T.C. în domeniul dezvoltării trăsăturilor mo- ral-cetățeneștl înaintate In rin-dul tineretului.Relevînd In cuvîntul de salut adresat conferinței impetuoasa dezvoltare pe care o cunoaște județul Brăila In actualul cincinal, primul secretar al comitetului Județean al P.C.R., tovarășul Dumitru Bălan, a subliniat că marele efort constructiv cere mobilizarea capacităților fiecărui cetățean, ale fiecărui tl- năr, cere, deci, ca toți tinerii din județ să se simtă angajați In e- forturile Întregii societăți, să se comporte șl să acționeze în așa fel Incit să contribuie efectiv la mersul Înainte al societății noastre. Este necesar de aceea, a subliniat primul secretar al comitetului județean de partid, ca munca politico-educativă a organizațiilor U.T.C. să fie ridicată pe o treaptă superioară, ca ea să transmită un mesaj politic clar și mobilizator, să dezvolte la fiecare tînăr o concepție sănătoasă despre muncă șl viață. în ultimă analiză, eficiența acestei activități trebuie să se evidențieze în dispariția oricărei manifestări de parazitism și indisciplină din rîndul tinerilor, In Înțelegerea de către fiecare tl- năr a rolului șl răspunderii ce-1 revin în societate.Scoțînd în evidență rolul important pe care-1 pot juca brigăzile de muncă și educație comunistă in promovarea uneiînalte ținute profesionale și morale a tinerilor, ca și marele potențial educativ mobilizator pe care-1 conține larga și complexa acțiune lansată de Biroul C.C. al U.T.C. i „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“, mai mulți tineri participanți la dezbaterile conferinței (printre care Liviu Podeanu, prim secretar al comitetului municipal U.T.C., Bădu- lescu Dumitra, secretara comitetului U.T.C. de la cooperativa ..Arta populară“ Brăila, Badea 

plinirea unor obiective eimila- re. Asemenea chemări la întrecere au mal fost făcute pe parcursul discuțiilor. Printre colectivele care le-au lansat se află brigada tineretului de la întreprinderea „Textila", căminul muncitoresc al U.M.M. Cîmpulung, către toate căminele muncitorești din județ șl altele.Problemele educării tineretului prin muncă, pentru muncă au fost dezbătute și de alți delegați și invitați înscriși la cu- vînt între care : Maria Stroe, secretara comitetului U.T.C. de la Fabrica „Argeșana", Vasile
iARGEȘ VOM FI LĂ
imTIMEA ÎNCRIDERII
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fflIM IIF PARTID I
— acesta este angajamentul nostru

Ținea, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea de poduri și materiale prefabricate din Pitești, luliana MIntoiu. studentă la Institutul pedagogic din Pitești, elevul Tudor Dumitru, de la Liceul „Nicolae Băl- cescu“. Dumitra Preda, muncitoare ia întreprinderea textilă din Pitești și alții. Arătând că organizația U.T.C. de la Uzina de autoturisme din Pitești n-a reușit să-i ajute cu consecvență pe tineri să se încadreze In ritmul producției, ceea ce a făcut ca în 1972 mulți dintre ei să lucreze sub normă, Nicolae Uță, secretarul comitetului U.T.C. din întreprindere a menționat e- forturlle ce se fac în prezent pentru remedierea acestei lipse, eforturi la care participă în egală măsură organizația de partid, sindicatul. conducerea uzinei. Delegatul organizației U.T.C. din comuna Domnești, Ion Bărboi, a raportat conferinței că în scurtă vreme comuna sa va fi declarată oraș. Se construiesc prin muncă voluntară numeroase edificii, se amenajează și se modernizează drumuri, baze sportive și cul- tural-distractive. Insă la acest amplu proces nu participă din păcate și unii elevi sau studenți originari din comună, în- străinîndu-se de problemele satului, de viața sa. Vorbitorul remarca, și pe bună dreptate, că nu s-a dus cu acești tineri, în instituțiile în care învață, o
Gheorghe, I.A.S. Baldovlnești) au pus accentul pe valoarea unor inițiative locale, relevînd, în- tr-un sens mal larg, necesitatea ca fiecare organizație U.T.C. să dea dovadă de multă inițiativă și fantezie pentru dezvoltarea spiritului de responsabilitate socială, de angajare a tuturor tinerilor. Preda Constantin, secretar al comitetului U.T.C. de la uzinele „Progresul“, a relevat propunerile făcute în cadrul conferinței organizației U.T.C. a 
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uzinei pentru mal buna organizare a acțiunii „Contractul moral“, acțiune inițiată de comitetul U.T.C. și care lși propune să conducă la dezvoltarea răspunderii In muncă a tinerilor, la formarea unor deprinderi morale sănătoase. Prîceputu Dumitru, șef de fermă la C.A.P. „Grivița roșie" — însurăței, a vorbit despre acțiunea permanentă prin care se urmărește permanentizarea tinerilor în cooperativa agricolă, dezvoltarea pasiunii pentru muncă, 'a spiritului cooperatist, a simțului de răspundere pentru bunul mers al cooperativei. Ionescu Maria (Fabrica de confecții) a stăruit asupra necesității unei preocupări constante a organizațiilor U.T.C. pentru promovarea spiritului de inițiativă și de răspundere a tinerilor în pro- 

suficientă muncă educativă, chemînd, cu acest prilej, organizațiile U.T.C. din școli și facultăți la o sporire a exigențelor și responsabilității, la o îmbunătățire substanțială a activității lor.Au mai fost formulate și alte critici de la tribuna conferinței, dezbaterile câștigînd astfel în combativitate, ca și prin propunerile coiicrete privind perfecționarea continuă a întregii vieți de organizație. Dintre numeroasele inițiative formulate în luările de cuvînt a- mintim și propunerile ca județul Argeș să devină, prin ac

țiunile organizațiilor U.T.C., județul celor mai tineri inovatori, să fie construite prin muncă patriotică în comun, de către mai multe întreprinderi, cămine pentru nefamiliști. să se permanentizeze întreceri între unități industriale, agricole, instituții. în C.A.P.-uri uteclș- tii să redea agriculturii noi suprafețe de teren, să fie generalizată la nivelul tuturor întreprinderilor și unităților a- gricole practica brigăzilor de producție și educație comunistă a tineretului etc. Experiența acestor brigăzi a fost împărtășită de la tribuna conferinței și de tovarășul Gheorghe Albu, secretarul comitetului U.T.C. de la Uzina mecanică din Cîmpulung Muscel.Tinerii din industrie vor realiza, după cum atestă angajamentele lor. în 1973, o producție suplimentară în valoare de 25 milioane lei. prin reducerea cu 60 la sută a absențelor motivate și nemotivate, vor reintroduce în procesul de producție 2 500 tone de metale feroase și 50 tone de metale neferoase, vor reduce cu 85 la sută rebuturile și lucrurile de slabă calitate, iar prin mai buna gospodărire a șantierelor de construcții și înlăturarea risipei. vor reduce cu 2 la sută consumul de materiale. La rîn- dul lor, tinerii din agricultură, și-au propus să recondiționeze cel puțin 30 de tractoare pro
ducție. Elevul Straton Dumitru a vorbit despre munca politică pe care o desfășoară in variate forme organizația U.T.C. în rîndul uteciștilor de la Grupul școlar profesional „Progresul“ pentru a sădi în conștiința tinerilor mîndria și spiritul de înaltă răspundere față de calitatea de muncitor al industriei României socialiste.Pornind de la faptul — semnalat și în darea de seamă a comitetului județean U.T.C. — că mai există în județ tineri care „bat străzile" și fug de muncă, 

mal mulți participanți la dezbateri ca, de pildă, CIncu Vasile (Combinatul de fibre artificiale), Prîceputu Steluța, elevă la Liceul economic Brăila, mecanizatorul Rusu Ion (Bertești), Teodor Gheorghe, secretarul comitetului U.T.C. de la Combinatul de celuloză și hîrtie, au subliniat necesitatea creării de către organizațiile U.T.C. a unui curent de opinie viguros împotriva oricărei manifestări de parazitism, de atitudine nesănătoasă față de muncă. S-a relevat, în acest sens, că educarea spiritului de responsabilitate socială a tinerilor trebuie înțeleasă în mod complex, că ea include atît o atitudine responsabilă față de propria activitate cît și o angajare, o atitudine fermă împotriva oricăror manifestări străine codului moral al 

puse pentru casare, prelungln- du-ll-se durata de funcționare cu minimum un an. De asemenea, se vor realiza, cu forțele tineretului, investiții In valoare de 250 000 lei, prin amenajarea de pășuni model și 50 000 lei în cadrul unul șantier de irigații. In 1973 se vor mai organiza numeroase cursuri de calificare la locul de muncă, iar 300 de tineri vor trece în sectoarele zootehnice și în asociațiile intercooperatiste de creștere a animalelor.In Încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., care a remarcat spiritul de exigență și responsabilitate în care s-au desfășurat discuțiile, preocuparea salutară de a aduce elemente noi și in organizarea lucrărilor conferinței. Arătând că datorită atenției deosebite de care se bucură tineretul din partea organelor de partid, In județul Argeș a crescut gradul de interesare a tuturor factorilor în problemele tinerel generații ; vorbitorul a trecut în revistă șl o serie de deficiențe existente încă. Faptul că, in conferință, numeroși vorbitori au ridicat această problemă, jalonînd preocupările lor pentru înlăturarea acestora, pornindu-se de la experiența pozitivă a brigăzilor de producție și educație comunistă din județ, este o certitudine că organizațiile U.T.C., tinerii înșiși sînt hotărîțl să pună neîntârziat în practică angajamentele pe care și le-au luat.Ales prim secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C., tovarășul Marius Ilies- cu a asigurat conferința că propunerile și sugestiile formulate în cursul dezbaterilor vor face parte integrantă din programul de activități al organizației județene, de Îndeplinirea căruia noul comitet se va preocupa ou toată responsabilitatea.Conferința a aprobat in unanimitate textul unei telegrame adresată Comitetului Central al P.C.R.. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care reprezentanții uteciștilor din județ lși afirmă atașamentul profund fată de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, sentimentele de dragoste și recunoștință pentru secretarul său general, a cărui preocupare permanentă peniru dezvoltarea multilaterală a României a făcut și din județul Argeș o citadelă a industriei socialiste, a muncii pline de abnegație, a onoarei și patriotismului. Cu acest prilej, tinerii argeșeni se angajează în fata partidului și a conducătorului său iubit să-și sporească eforturile pentru obținerea de noi succese în muncă, pentru lărgirea orizontului politic și cultural, pentru perfecționarea continuă, dovedind prin faptele lor de zi cu zi că entuziasmul, puterea de muncă și dăruirea tinerei generații, puse în slujba bunăstării și fericirii întregului popor, sînt și vor fi la înălțimea așteptărilor, a tuturor exigențelor.
DRAGOMIR HOROMNEA

------------------- ®

societății noastre. In aceeași a- rie de preocupări, Stoica Vasile (Șantierul național al tineretului din Terasa Brăilei) a evidențiat marile resurse educative pe care le oferă șantierele tineretului, acțiunile brigăzilor permanente de muncă voluntar-pa- triotică, pentru dezvoltarea responsabilității cetățenești a tinerilor.Relevînd în cuvîntul său că tineretul brăilean, organizațiile U.T.C. din județul Brăila se pot mîndri cu aportul adus la eforturile pline de roade ale tuturor oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ungureanu, prim adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., a arătat că sarcinile sporite ți obiectivele complexe ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre, cer o activitate politico-educativă calitativ superioară a organizațiilor U.T.C. Se impune ca, pe linia rezultatelor care, In ultima vreme, atestă o înviorare a activității educative, organizațiile U.T.C. să asigure fiecărei acțiuni un bogat conținut politlc- educativ, să dea dovadă de mal multă perseverență ți inițiativă, să pună In centrul activității lor promovarea atitudinii Înaintate față de muncă, Însușirea șl aplicarea In viață de către tineri a trăsăturilor morale, a normelor muncii ți vieții comuniștilor, a eticii ți echității socialiste, astfel Incit fiecare tinăr să aibă preocupări sociale utile, să muncească ți să trăiască in chip comunist.Delegații la conferință au alai apoi comitetul județean U.T.C. ți comisia de cenxori. In prima sa plenară, noul comitet județean l-a reales ca prim secretar 
pe tovarășul Alexandru Coadă.In încheierea lucrărilor conferinței, lntr-o atmosferă de vibrant entuziasm, particlpan- țll au adoptat textul unei telegrame adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, telegramă In care se spune i „însuflețiți de exemplul minunat pe care dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, ni-1 dați zi de zi prin neobosita activitate pusă tn slujba cauzei socialismului,, înfloririi națiunii noastre socialiste, ne angajăm să desfășurăm o susținută muncă pentru mobilizarea tineretului la Înfăptuirea însuflețitorului angajament al oamenilor muncii din județul nostru, contribuind la îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal, la traducerea în viață a programului de dezvoltare multilaterală a patriei“.

EM. RUCĂR

A fost în intenția
declarată a parti- 
cipanțalor la con
ferința organiza
ției județene Bu
zău a U.T.C. de 

a situa analiza activității 
desfășurate în ultimii doi 
ani de zile, ca și a pers
pectivei sale, în lumina cerin
țelor ce decurg din specificul 
realității în care trăiesc și ac
ționează uteciștii, toți tinerii 
din județul Buzău. Din acest 
punct de vedere, al necesită
ții creșterii contribuției mem
brilor organizațiilor U.T.C., 
sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, la în
deplinirea sarcinilor ce decurg 
din obiectivele aflate în pla
nul dezvoltării multilaterale a 
județului, conferința a evi
dențiat ca un comandament 
de prim ordin legătura mai 
strînsă ce trebuie stabilită în
tre acțiunile educative inițiate 
și preocuparea pentru aspec
tele muncii profesionale pres
tată de tineri. Acesta a fost 
cadrul general de discuție, 
vorbitorii încercînd să pri
vească problema sub diferite 
unghiuri, în funcție de reali
zările și lipsurile organiza
țiilor pe care le reprezentau, 
în raport de solicitările ce le 
sînt adresate tinerilor.

în deschiderea conferinței, 
tovarășul Tudor Postelnicii, 
secretar al comitetului jude
țean al P.C.R., sublinia obiec
tivele majore înscrise pe a- 
genda de lucru a județului 
și față de a. căror transpunere 
în practică, uteciștilor, tuturor 
tinerilor, le revine datoria u- 
nel contribuții responsabile, 
mai ales ținînd seama de fap
tul că persistă o serie de nea
junsuri. precum sînt defici
ențele înregistrate la capito
lul calității produselor, al în
deplinirii normelor, al disci
plinei la locul de muncă, care 
sînt provocate într-o anumită 
măsură chiar de tineri. Pen
tru a le depăși — a arătat 
vorbitorul în continuare — 
trebuie ca organizațiile U.T.C. 
să desfășoare o mai intensă 
muncă educativă, fiecare ac
țiune întreprinsă avînd ca 
scop creșterea calitativă a a- 
portului profesional al tine
rilor. îmbunătățirea partici
pării lor la îndeplinirea de 
către unitățile economice în 
care lucrează, din industrie șt 
agricultură, a sarcinilor tra
sate

S-a arătat în dezbateri că 
ceea ce a făcut ca multe ac
țiuni să nu-și atingă întru to
tul scopul pentru care au fost 
declanșate s-a datorat nu atît 
lipsei urmăririi unui obiectiv 
precis, concret, ci modului lor 
defectuos de organizare. Mar- 
cînd această idee, Filip Auri

__ onferința organl- . zației județene
(a ' Vaslui a ■ U.T.C.\S j s-a desfășurat în

4 atmosfera de entuziasm, de vibrantă afirmare a adeziunii întregului popor ia politica înțeleaptă a partidului, sub semnul ideilor rodnice izvorîte din recenta vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, In unele unități industriale ale județului. Darea de seamă, cuvîntul delegaților, programul activităților viitoare, adoptat In unanimitate de conferință, s-au referit cu prioritate la două aspecte esențiale ale activității organizațiilor U.T.C. de pe teritoriul județului i activitatea profesională a tinerilor și activitatea polltico-ideologică șl cea cu-ltural-educativă. Anul 1972 a marcat In economia județului Vaslui relevabile succese. Cifrele privind producția globală, productivitatea muncii, planul de export, depășesc constant procentajul de 100 la sută. Contribuția tinerilor a fost In a- ceastă privință substanțială, *-  șa cum s-a relevat In numeroase rtndurl. Ea se cere, In perspectiva anului acesta, an hotă- rltor pentru Îndeplinirea cincinalului Înainte de termen, In perspectiva anilor ca vor urma, serios Îmbunătățită, îmbogățită.Nu Inttmplător, tovarășul 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean Vaalul •1 P.C.R., insista In cuvîntul său asupra acestui aspect. „O atenție deosebită, spunea tovarășul Gheorghe Tănase, trebuie acordată Îmbunătățirii oalitățil producției. Considerăm că organizațiile U.T.C. pot Iniția acțiuni Interesante șl eficiente, In a- ceastă direcție". „Importante o- blective, pe «îare județul șl le-a trecut în planul său ferm nu pot £1 realizate In condiții bune dacă tineretul muncitoresc nu se va preocupa <x>ntinuu de calificare șl ridicare*  calificării profesionale, de specializare șl policalificare", a spus în continuare vorbitorul. Firește, alături de sarcina instruirii tineretului, pe măsura necesităților județului, a dezvoltării impetuoase a economiei societății noastre socialiste, o atenție deosebită trebuie acordată, cum au subliniat și alți vorbitori, (Nistor Constantin, prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.C. Vaslui, Poleac Vasilica, locțiitor de secretar al organizației U.T.C. din Liceul agricol, Huși, Constantin Alexandru, inspector general al Inspectoratului de Invățămînt Vaslui ș.a.) repartiției judicioase a meseriilor șl profesiunilor, Îndrumări către sectoarele în care, sub aspectul forței de muncă calificate, economia județul, este încă deficitară.Activitatea profesională a tineretului nu ocolește însă tineretul sătesc, sarcinile sale deosebite, eforturile depuse de a- cesta în realizarea lucrărilor agricole la timp, în întărirea sectorului zootehnic, a cărui activitate se plasează deocamda

ca, delegata organizației U.T.C. 
de la Fabrica de confecții din 
Rm. Sărat, arăta că, deși în 
întreprindere au fost înfiin
țate în ultima vreme circa 20 
de brigăzi ale tinerilor în ve
derea îmbunătățirii calității 
produselor, eficiența lor nu a 
fost la nivelul așteptărilor în
trucât ele n-au fost și colec
tive cu un pronunțat profil e- 
ducativ, rămînîndu-se ade
seori la niște intervenții su
perficiale, mai mult sau mai

? BU2rAU::''^'PLECARE Al ÎNTREGIIACTIVITĂȚI: CERINȚELE Șl PREOCUPĂRILE TINERILOR
puțin legate de realitate.

într-un context asemănător 
și-a plasat cuvîntul și Traian 
Pietrolu, reprezentant al ute
ciștilor de la Depoul C.F.R. 
din Buzău. El a spus că reali
zarea dezideratului formării 
unei unități organice între ac
tivitățile educative și cele 
profesionale nu este posibilă 
fără susținerea unei largi 
munci de agitație, desfășura
tă cu continuitate, astfel în- 
cît toți membrii organizației 
să fie stimulați să-și concen
treze atenția asupra felului în 
care flecare în parte contri
buie, disciplinat și exigent, 
la îndeplinirea în bune oon- 
dițiuni a sarcinilor de produc
ție.

Sigur că, spunea coopera- 
toarea Elisabeta Burlacu de 
la C.A.P. Padina, nu se poate 
vorbi de o adevărată activi
tate educativă a organizației 
U.T.C. decît atunci cînd ea nu 
omite dintre obiectivele ur-

tă sub posibilitățile reale. Nu o- colește acțiunile de îngrijire și recuperare a unor terenuri ce pot fi redate agriculturii prin muncă patriotică. Cifrele consemnate în programul de activități în domeniul muncii patriotice ni se par e- locvente, pe deplin realizabile dacă organizațiile U-T.C. vor găsi cele mai eficiente metode de antrenare a tineretului, ci- fre-anga.ia.ment din care am cita cîteva î colectarea cantității de 1 800 de tone metal vechi ; împădurirea unei suprafețe de 290 ha ; întreținerea unei suprafețe de 800 ha arboret ; combaterea eroziunii so-
VASLUI

față de muncă — 
expresie a 

conștiinței politice
Mul pe o suprafață de 400 ha. Aceste acțiuni ne apar cu atît mal semnificative, cu cit județul «re o situație deosebită, care solicită eforturi deosebite pentru obținerea unor producții mari, la nivelul agrotehnicii moderne.Cel de-al doilea aspect care a polarizat interesul conferinței a fost cel al activității politlco- ideologice șl cultural-educative'. Deci, ai acelei activități capabile să formeze tineretului o concepție înaintată, revoluționară despre lume șl viață, o concepție înțeleasă ca premisă fundamentală a împlinirii complexe, multilaterale a personalității umane, în procesul muncii, ca și în existența cotidiană. Numeroși vorbitori, între care am cita pe Ursu Mihai, secretar al comitetului U.T.C. al Fabricii de mobilă Vaslui, Munteanu Aurica, secretara comitetului U.T.C. al Fabricii de confecții Bîrlad și alții au subliniat tocmai necesitatea intensificării muncii educative, condiție esențială a succeselor profesionale, 

mărite problemele unității e- 
conomice în care există. în 
acest sens, ea dădea ca exem
plu faptul că organizațiile 
U.T.C. au făcut puțin pentru 
o intervenție eficace a tine
rilor în domeniul zootehnic, 
știut fiind că la nivelul jude
țului sînt foarte multe greu
tăți în această privință. Nu 
se poate face educație de dra
gul educației, fără un scop 
practic, fără rezultate concre
te — spunea, pe bună drepta-PUNCT DE
te, cooperatoare«.

Vorbind despre problemele 
uteciștilor din ipediul rural, 
Nicolae Manolacne, secretar 
al comitetului comunal U.T.C. 
Rîmnicelu, arăta că organiza
ția trebuie să depună mal 
multă stăruință pentru inte
grarea în producție a tinerilor 
de la sate, să dovedească o 
mai mare combativitate față 
de înclinațiile unora de a trăi 
fără să muncească pe spina
rea părinților.

Valentina Petre, delegata u- 
teciștilor de la O.C.L. — Ali
mentara din Buzău, sublinia 
că desfășurarea unei activități 
educative în care să se urmă
rească permanent soluționa
rea problemelor profesionale 
ale tinerilor înseamnă impli
cit o dovadă de realism. Toc
mai absența acestuia consti
tuie unul din obstacolele care 
generează o serie de manifes
tări negative în atitudinea u- 
nor tineri față de sarcinile lo

a formării unei atitudini noi față de muncă, față de eforturile întregii noastre societăți, o atitudine intolerantă față de orice manifestare de parazitism, de alterare morală, de inechitate socială. S-au obținut în a- cest domeniu, dacă privim comparativ, o serie de realizări mal ales sub aspectul atrageri! unul număr mai mare de tineri Ia acțiuni cu caracter politic, cultural, educativ. Dacă judecăm însă la nivelul cerințelor și al dezvoltării județului cifrele înscrise în dreptul realizărilor nu reprezintă motive de prea mari satisfacții. Ca să nu mal amintim de calitatea, In fond

Atitudinea

condiție esențială a acestei activități, de formele variate, diferențiate In care trebuie să se manifeste ea, de. faptul că eficiența ei trebuie s-o privim mal ales prin prisma mutațiilor calitative din conștiința tinerilor, a comportamentului lor, a atașamentului lor față de organizație, față de idealurile comunismului. Unele informări politice s-au rezumat la simple prezentări, au apelat în continuare la forme neatractive și stereotipe, ce au hrănit pasivitatea tinerilor (aici am putea cita organizațiile U.T.C. din comunele Miclești, Pocnești, Hurdugi, Vinderei, organizațiile U.T.C. de pe șantiere de construcții etc). A- celași lucru se poate spune despre cultura de masă, domeniu în care s-a apelat în. continuare la o gamă restrînsă de forme și modalități de manifestare, la activități cu caracter sporadic, adesea strict comemorativ. domeniu în care nu s-a acordat atenția cuvenită serilor distractive, sărbătoririi unor e- 

curilor de muncă, în dăruirea 
cu care înțeleg să-și facă da
toria. Acestui punct de vede
re 1 s-au alăturat și alți vor
bitori, printre care Predoiu • 
Gheorghe de la Fabrica de 
geamuri din Buzău, Alexan
dru Albulescu, de la Liceul 
„Alexandru Vlahuță“ din Rm. 
Sărat, Benchea Eugen, din co
muna Rușețu.

Nu-i mai puțin adevărat, s-a 
arătat în conferință, este ne
cesar ca și membrii aparatului 
comitetului județean al U.T.C. 
să sprijine mai îndeaproape 
și concret organizațiile U.T.C. 
în eforturile lor educative. 
Renunțarea- la munca biro
cratică, cu hîrtii, la spiritul 
lozincard, este cît se poate de 
necesară dacă vrem ca, într- 
adevăr, activitatea de viitor să 
cunoască o reală îmbunătăți
re în acest sens.

Luînd cuvîntul In încheierea 
dezbaterilor, tovarășul Eugen 
Florescu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., a evidențiat 
necesitatea ca și uteciștii din 
județul Buzău să se încadreze 
în frontul larg al tinerilor ca
re răspund chemării Biroului 
C.C. al U.T.C. lansată sub ti
tlul „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen". Vorbitorul 
a arătat că toate organizațiile 
trebuie să fie mai profund 
preocupate pentru funcționa
litatea acțiunilor întreprinse, 
pentru cana«rterul lor concn-et 
și eficient, pentru că nu exis
tă alt mod de a spori contri
buția tinerilor la procesul de 
dezvoltare economică și so- 
cială a județului în perspecti
va obiectivelor ce decurg din 
angajamentul asumat de de
pășire a termenului de înde
plinire a planului cincinal.

Trecînd la alegerea noilor 
organe ale organizației jude
țene a U.T.C., «mnferlnța a 
ales în funcția de prim secre
tar al comitetului județean pe 
tovarășul Aurel Dan.

în final, într-o atmosferă 
entuziastă, participanțil au a- 
doptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se dă 
glas angajamentului întregu
lui tineret buzoian de a parti
cipa cu toate forțele la înde
plinirea sarcinilor ce-1 revin, 
de a urma In practică exem
plul Insuflețitor pe care îl o- 
feră modul de a munci șt trăi 
al conducătorului partidului șl 
statului nostru, abnegația șl 
devotamentul ce le depune în 
întreaga sa activitate.

TRAIAN GANJU 
venimente importanta din via
ța tinerilor etc.Așa cum s-au angajat însă numeroși participanți la discuții, (Irlmia Mihai, prim-secretar al Comitetului municipal Bîr- lad al U.T.C., Ion Ionel, secretar al Comitetului comunal U.T.C. Ivești, Nestor Titus, inginer, secretar al organizației U.T.C. de la Fabrica de rulmenți, Bîrlad) acest domeniu important al educației politice și patriotice ce antrenează filozofia, cultura în general, activitățile cu caracter sportiv șl turistic, de pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei își va găs' în calendarul organizației U.T.C. de pe teritoriul județului un loc de seamă, își va găsi, printr-o muncă susținută, cu accent deosebit pe calitate, o prezență concretă, devenind, o realitate puternică, fertilă, di- namizînd viața politică șl spirituală a tinerilor.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Cornel Pîrcălăbescu, adjunct de șef de secție la Comitetul Central al U.T.C. care a remarcat necesitatea Îmbunătățirii permanente a muncii politico-educative, a folosirii cu discernămînt și exigență a celor mai variate mijloace, fără neglijarea nici unui fapt din viața ■tânărului, nici un eveniment capabil să-1 apropie de organizația U.T.C., de colectiv.Pentru aceasta trebuie să se Întărească spiritul de Inițiativă, pe baza cunoașterii realităților cu care tineretul se confruntă In muncă șl viață, trebuie să existe receptivitate față de mutațiile care au loc în lumea contemporană, mutații ce se răsfrtng șl In conștiința tinerilor.Conferința județeană și-a a- les apoi noile organe de conducere, în funcția de prim-secretar al comitetului județean U.T.C. fiind ales tovarășul Dumitru Rădescu. In încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de tineresc entuziasm, într-un spirit de unanimă adeziune, subliniată minute în șir de aplauze, participanții la conferință au a- dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, telegramă din care redăm un pasaj :„însuflețiți de aprecierile și prețioasele indioații date de dumneavoastră cu ocazia vizitei de lucru în județul nostru, vă asigurăm că organizația județeană a Uniunii Tineretului Comunist va acționa .cu hotă- rîre și fermitate pentru unirep eforturilor tuturor tinerilor lâ înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru îndeplinirea planului maximal pe 1973 — an hotărîtor în realizarea cincinalului înainte de termen“.

C. R. CONSTANTINESCU
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ÎN SPRIJINUL PARTiCIPANȚILOR 
LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC U. T. C.

Specialist și
om multilateral• GABRIEL GANCIU, elev din Galați : „Nu este o contradicție să vorbim despre specializare și în același timp, dezvoltare multilaterală a omului 7“— Ca să Înțelegem exact cum stau lucrurile trebuie subliniat, de la început, că preocuparea pentru contopirea celor doua tendințe, răspunde unei necesități proprii realității noastre sociale.După cum știți, socialismul își propune să creeze un „om multilateral dezvoltat“. Nu este doar un ideal generos, o țintă spre care aspirăm într-o perspectivă de timp nedeterminată. Dimpotrivă, societatea socialistă face efortul de a-1 plămădi, de a-1 concretiza în condițiile date ale construcției noii orînduiri. De obicei, cînd se argumentează nevoia specializării se face apel la accentuarea diviziunii sociale a muncii șl la cuceririle dobîndite prin revoluția tehnică șl științifică contemporană. Datorită a- cestor procese se resimte tot mai acut nevoia creșterii capacității omului de a recepta șl asimila în profunzime noile realizări, a măririi bagajului său de cunoștințe lntr-un domeniu profesional dat. Totodată, diviziunea socială a muncii, adlncirea ei, se înscrie în contextul amplificării complexității problemelor și, de aici, Imposibilitatea de a găsi soluții corespunzătoare fără o solidă pregătire de specialitate.Nu-i mai puțin adevărat, Insă, că în pofida efectelor pozitive pe care le are asupra eficienței activității omului, specializarea aduce cu sine o serie de consecințe mai puțin favorabile, cu o influență majoră asupra existenței plenare a omului. Iată, de pildă, In forma ei îngustă — și numai la această perspectivă se opune, este în contradicție cu dezvoltarea multilaterală a omului — specializarea nu asigură manifestarea în cadrul activității profesionale a tuturor capacităților și aptitudinilor individului. De asemenea, ea îngrădește posibilitățile de integrare activă a

acestuia în viața socială, profilul strict profesional făcîndu-1 rigid, incapabil să se adapteze schimbărilor continue produse chiar de specializare, redueîn- du-i pină la limite imprevizibile forța creativă. Aceste ultime consecințe fac parte dintre cauzele care determină stringența

tură. Trebuie reținut neapărat că dezvoltarea, multilaterală a omului este pretinsă chiar și de specializarea sa eficientă, că utilizarea în folosul omului a realizărilor progresului nu este posibilă decît in condițiile în care el și-a format o înaltă conștiință și cultură. Aceasta nu devine reală decit printr-un efort multilateral. Deci, omul total nu este o abstracție ci unitatea dinamică, omogenă pe care fiecare o realizează potrivit aptitudinilor lui prin angajamentul de a-și valorifica în activitatea socială pe care o depune toate valențele sale personale.In aceste condiții nu se poate vorbi de o contradicție între tendința spre specializare și spre dezvoltare multilaterală. Este
dezvoltării multilaterale a omului.Sigur, idealul „omului total" pe care și-l propune socialismul nu implică renunțarea la vreo achiziție a progresului social, ci presupune o sinteză a acestora, în care să-și găsească locul aspectele profesionale dar și cele de cultură generală, politică, ideologică și de orice altă fac-

vorba însă de a le unifica în scopul afirmării plenare a omului, în toate compartimentele societății, pe baza tuturor aptitudinilor Iui. Este exact ceea ce își propune să facă socialismul, ceea ce se face, deja, prin mobilizarea oamenilor la construcția noii orînduiri.
TRAIAN TUDOR

EXISTENȚA SOCIALA
Șl CONȘTIINȚA SOCIALĂ• GHEORGHE I. FANDELESCU, student din Cluj : „Ce trebuie să înțeleg eu dîn afirmația că, în socialism, față de conștiința omului, întîietatea existenței materiale nu este o fatalitate 7 își pierde, oare, rolul decisiv 7— Afirmația la care vă referiți a fost formulată ca una din ideile centrale consacrate în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1971 care a dezbătut măsurile adoptate în domeniul activității ideologice și educativ-culturale. Simplul fapt al precizării contextului în care a fost exprimată este un indiciu al direcției în care trebuie căutat răspunsul potrivit.

Fără discuție, conținutul afirmației nu implică conceperea intr-un fel aparte a principiilor ideologiei marxiste cu privire la problema raporturilor dintre e- xlstența și conștiința socială, dintre condițiile materiale de viață ale omului și reflectarea acestora în mintea lui. Dimpotrivă, se pleacă tocmai de la precizările clasicilor marxism-leni- nismului potrivit cărora, rolul determinant revine existenței

maieriale. în realitate, afirmația angajează aspectele de atitudine a omului față de acest adevăr a cărui viabilitate nu are limită in dezvoltarea societății, nici măcar a celei socialiste. Ea nu vrea să spună altceva decît că, omul, chiar pentru perfecționarea existenței lui materiale, nu se poate situa pe o poziție resemnată știind că în viață, totuși, rolul hotărîtor, revine condițiilor materiale. De altfel, ideea este conținută în tezele clasicilor mar- xism-leninismului, atunci cînd se notează fenomenul independenței relative a conștiinței față de existența socială. Aceasta înseamnă că, în primul rînd, ritmul dezvoltării conștiinței este inferior celui care definește e- xistența dar, totodată, poate să-1 și devanseze pe acesta din urmă. Din perspectivă teoretică, expri- mînd necesitatea obiectivă a accelerării procesului construcției materiale în țara noastră, partidul combate convingerea preconcepută că omul nu poate interveni lucid și eficient in modelarea stării lui materiale. Desigur, conștiința trebuie să se ajusteze permanent la existență, dar, nu-i mai puțin adevărat, că ea poate să o și depășească, să o „conformeze“ pe măsura dorințelor omului.în esență, deci, lipsa caracterului implacabil, fatal, al priorității existenței materiale aduce în prim plan nevoia unei atitudini active, creatoare din partea fiecărui membru a] societății. Altfel, ce scop ar avea studierea legilor obiective ale dinamicii sociale, dacă nu acela de a înțelege sensul și tendințele lor și, în consecință, crearea posibilităților de acțiune concrete pe linia progresului general care înglobează, firește, și bazele materiale ale orinduirii și calitatea morală, politică, a oamenilor ?După cum se vede nu este vorba ca existența materială șă-și piardă rolul decisiv. în schimb, este vorba ca omul să cîștlge în felul său de a-și gîndi și realiza viața un efort practic, în cunoștință de cauză, avînd drept țel autoperfecționarea bazată pe certitudinea că este factorul principal în realizarea lui umană, așa cum aspiră el însuși, societatea în care trăiește.
DINU DUMITRESCU

PROFESIILE VIITORULUI
Șl VIITORUL PROFESIILOR

„SFINȚII,
MIT,
LEGENDĂ, 
ADEVĂR"

Eseu de antropologia religiei, lucrarea lui Alexandru Babeș are o vădită tentă pedagogică, propunîndu-și să ofere cititorului o explicație de principiu, dar nu mai puțin bazată pe argumente științifice verificate, a condițiilor complexe și evoluției

care au confertt creștinismului rolul șl extensibilitatea istorică pe care i le cunoaștem, Împrejurările tn care, de-a lungul a două mtlenii. s-a răspîr.dit și a influențat într-o mare măsură viața oamenilor, dinamica dezvoltării societății umane. Plodind de pe pozițiile ideologiei marxiste, a materialismului istoric, autorul situează fenomenul religios în contextul general al vieții social-politice, evidențiind motivația reală, materială și spirituală, care a determinat proliferarea creștinismului, ca religie universală, durabilitatea lui In timp. Este de subliniat preocuparea autorului de a aduce în prim plan legătura intimă exis

tentă între fenomenul ideologic respectiv și instituțiile bisericești, funcția acestora de a fi instrumente ale claselor dominante, de oprimare a maselor,' conținutul lor reacționar, de piedică in calea progresului cunoașterii, a elibrării omului de inegalitate și nedreptate socială. Fără îndoială, este meritul incontestabil al lui Alexandru Babeș de a fi analizat un subiect nu lipsit de ariditate, îngrijindu-se să ră- mină cu consecvență în limitele unei interpretări și demonstrații riguros științifice. Oricum, prin volumul său. Alexandru Babeș face un bun serviciu eforturilor de educare ateistă a tinerilor, tn special, cărora le pune la
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1. Nu mai este pentru nimeni o surpriză că una dintre problemele anilor pe care îi trăim este problema tineretului. De fapt tineretul a fost întotdeauna o „problemă" dar de cele mai multe ori datorită formelor de manifestare inedite, ele apar ca fiind noi și „necunoscute“ prezentului. Numai că nu întotdeauna și nu toți dintre semenii noștri sînt conștienți de acest proces dialectic și progresist în fondul său. Problema opțiunii pentru existență și mai ales căile de asigurare — și cînd spun asigurare nu am în vedere numai aspectul material în care noaștem câștige blerna mijloace, ideea de a deveni „ceva", obstacolele sociale oportune sau dimpotrivă cele cu caracter disfuncțional sînt tot atîtea posibilități de sondare a „universului" uneori neînțeles sau înțeles insuficient al tinerilor. Discrepanțele de care aminteam constituie unul din cele mai importante puncte de analiză în spiritul cercetărilor prospective privind integrarea socială. întrebarea ce-și așteaptă răspunsul este : tendința viitoare va aduce accentuarea discrepanțelor sau diminuarea lor ? După opinia mea ele nu vor dispare prea cu- rînd, constituind un proces istoric și deci prin aceasta mai puțin controlabil, pentru perioade de timp mai scurte. Să luăm un exemplu : știm cu toții, cei ce lucrăm în educație, că accesul tinerilor la formele de instruire superioară este limitat de gradul de cultură pe care îl au. Este o situație în mare parte obiectivă caracterizată de cel puțin două dimensiuni : posibilitățile intelectuale ale tînărului, dar și nivelul instrucției, sociale pe care a primit-o șl care se știe că e încă diferit de la o regiune

al. problemei, — este momentul tînărul adolescent pe care îl cu- cu toții așa cum este trebuie să un plus de luciditate. Pro- discrepanțelor între aspirații și

îndemînă o lucrare de certă valoare, științifică și pedagogică, pe înțelesul tuturor.
„ARTA DE 
A SCRIE Șl 
DE A VORBI 
ÎN PUBLIC"
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Creația medicului psihiatru Ion Biberi este, de fapt,

un eseu despre comunicare, despre scris și vorbire ca elemente de bază tn formarea și afirmarea personalității umane. înainte de orice, Ion Biberi face pedagogie, transmite cunoștințe utile și variate despre regulile de scris și vorbit, prezentînd metodologia care trebuie a- plicată pentru a reuși să ne însușim arta comunicării în public. Avînd un caracter pronunțat confesional — autorul mizează foarte mult pe propria sa experiență In a- cest domeniu — lucrarea relevă soluțiile principale pe

la alta, de la mediul urban de pildă la cel rural. Sînt cu alte cuvinte două bariere. Un alt aspect al problemei este cuprins deja în momentul deosebit de important cînd tînărul posesor al unei profesii se află la începutul procesului de in-
l»J Iti iii

RĂSPUND .ÉCÌNTEI! TINERETULUI
Interlocutor:

IAN STRZELECKI,
Asociafia „Polonia 2 000“ (R.P. Polonia)

1. - Sinteți cunoscut ca un consec
vent cercetător al problemelor pe care 
le ridică ți mai ales care preocupă ti
neretul zilelor noastre. Am dori să cu
noaștem opinia dv. privind locul ți 
importanța pe care tinerii o acordă 
opțiunii pentru o profesie sau alta, de 
azi sau de miine î

2. ~.,ln contextul unui proces de in
struire care incepe la o virstă tot mai 
„fragedă" ți al perfecționării mijloace
lor de orientare a cunoțtințelor, cre
deți că este viabilă ipoteza potrivit 
căreia vircta optimă pentru creația ști
ințifică se va modifica in viitor ?tegrare profesională. Calități atît de valoroase oa imaginația, spiritul novator, entuziasmul sînt uneori „bruscate“ în mediul în care se manifestă, generînd deja un caz al „conflictului între generații". în general se spune și de fapt cel puțin în principiu așa este, dorințele de participare a

tinerilor muncite i la procesul luării deciziilor sînt mai m...i decît posibilitățile reale de participare. Spun în principiu, întrucît și aici am întâlnit multe opinii asemănătoare cu ale subsemnatului, de cele mai multe ori existînd căi oare să ofere posibilități de manifestare și afirmare a tinerilor, dar ele nu sînt căutate întotdeauna ! Nu rareori se aud și astfel de soluții: „vezi-ți de treabă și nu mai fă atîta scandal". Se nasc în acest fel adevărate fetișuri, privilegii ascunse care sînt în fond dăunătore întregului proces productiv !2. Sînt de fapt două procese. Unul este acela al educației la scară socială, celălalt ca nivel superior de manifestare a însușirii creatoare a informațiilor dobîndite. Instruirea la o vîrstă timpurie este afectul îmbunătățirii condițiilor de viață ale omului în ultimul secol. Este impus de volumul de cunoștințe mereu crescînd. Dar vă dați seama că acest proces nu este infinit, chiar mai mult, e puțin probabil că va suferi modificări în următoarele 5-8 decenii. Mai sugestiv și promițător pare cel de al doilea proces — al creativității. De altfel pină la urmă important este să produci, să creezi, cel puțin deocamdată și mai puțin dacă aceasta se petrece la vîrsta de 30 sau 25 de ani. Poate afirmînd aceasta, risc să fiu mai puțin tînăr. Cînd spun aceasta am mai ales în vedere faptul că la scară socială, cel puțin pînă în prezent, nu avem certitudinea unor limite cît de cît precise privind „vîrful" activității creatoare într-o profesie sau alta.Vîrsta optimă mi se pare a fi mai cu- rînd obiectul unor scopuri precise, de ordinul unei anume ericiențe economice, prin prisma mai ales a metodelor și mijloacelor care să optimizeze procesul creației.
Anchetă realizată de

LIVIU TURCU
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care istoria le-a consacrat pe marginea chestiunii abordate, autorul asumîndu-și sarcina de a le decortica de notele „academice“, tinzînd să le ofere într-o formă1 popularizată, ușor de asimilat de cititorul fără pregătire culturală deosebită. Pentru ilustrarea conținutului cărții amintim că ea tratează probleme ca : însemnătatea socială și culturală a comunicării prin cuvint, condițiile generale ale comunicării prin cuvint, orientări practice privind elaborarea scrisului și a vorbirii în public, examenul analitic al comunicării verbale, însemnătatea planului de lucru, supravegherea expresiei.

„ASTRO
FIZICA 

CONTEM
PORANĂ"

După cum mărturisește în prefață, autorul, V. L. Ghinzburg, membru al Academiei de Științe a U.R.S.S., savant de reputație mondială, marile descoperiri astronomice din ultima vreme, cercetările întreprinse asupra nucleelor atomice, a radiațiilor cosmice, remarcabilele progrese consemnate

In domeniul astronomiei optice și, mai ales, al radio- astronomiei, au făcut să crească, cu deosebire, atenția și interesul pentru știința dedicată studiului Cosmosului. Cercuri tot mai largi de oameni vor să-și satisfacă curiozitatea tn raport de a- ceste rezultate, resimt nevoia unor surse de informații mai bogate decît pînă acum. Din aceste considerente, ca și din dorința de a prezenta și explica cu competență și rigoare succesele științei astronomiei, V. L. Ghinzburg s-a simțit îndemnat să scrie un ciclu de articole cu caracter de popularizare. Cîteva dintre ele constituie cuprinsul volumului prezent

La Grupul Industrial Petrochimic Ploiești

Utilizarea „inutilizabilelor"Grupul industrial petrochimic Ploiești este una dintre cele mai mari unități prelucrătoare de petrol din țara noastră. Aici se obțlh, cu titlul de unicat, cîteva dintre cele mai importante produse ale Industriei petrochimice românești, de o deosebită importanță pentru e- conomie. Tot aici se fabrică peste 30 la sută din producția românească de polietilenă. Iată de Se preocuparea pentru valorificarea superioară a fiecărui gram de materie primă capătă în acest gigant al petrochimiei valențe valorice deosebite.Desigur, pentru specialiștii grupului această preocupare nu este nouă. Numai între 1962- 1972 valoarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței a crescut de aproape 2 ori. în a- celași interval de timp, întreaga producție a cunoscut o reînnoire totală, astfel îneît astăzi nu se mai fabrică nici unul dintre produsele ce figurau în nomenclatorul inițial, ci numai produse noi, superioare.Acest fenomen este esențial pentru industria prelucrătoare de țiței. Datorită conjuncturii economice actuale, tona de țiței brut este mai scumpă decît produsele realizate prin prelucrarea el simplă, primară. Pentru a rentabiliza acest proces, toate țările dezvoltate industrial încearcă să sporească continuu

procentul de țiței chlmizat ca mase plastice, fibre, solvențl, lacuri, medicamente etc.— Desigur, în același mod se pun problemele șl pentru industria românească — ne-a declarat ing. CONSTANTIN RON- CEA, directorul direcției cercetare dezvoltare din cadrul
IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

grupului. De aici decurg și sarcinile cercetătorilor din țara noastră, mai ales pe linia găsirii unor metode de utilizare 
a noi materii prime. Va trebui ca, tn viitor, o parte a fracțiunilor medii de la prelucrarea țițeiului — benzine grele, petrol și motorine, care astăzi sînt folosite drept combustibil — să devină materii prime pentru chimizare. $1 pentru specialiștii noștri această problemă constituie o preocupare importantă. în colaborare cu catedra de chimizare a petrolului de la Institutul de petrol, gaze șl geologie din București, elaborăm studii privind punerea în valoare a noi surse de materii prime în bazinul petrolifer Ploiești.Numeroase alte probleme privind valorificarea așa-numl-

telor „inutilizabile“ stau în a- tențla specialiștilor grupului. Printre acestea se numără și valorificarea reziduurilor feno- lice, ce conțin paracumllfenol, materie primă pentru obținerea detergenților. Dacă pină în prezent aceste reziduuri se iroseau, în curînd, pe baza unei tehnologii elaborate de specialiștii grupului, vor intra tn fabricație detergențl neionici pentru industria textilă și cea metalurgică. Se va ajunge astfel la sistarea parțială a unor importuri extrem de costisitoare. De notat că tn prezent, pe piața mondială, o tonă de asemenea Îiroduse se vinde cu cea. 12 000 ei.O altă preocupare a specialiștilor grupului o constitui« obținerea de produse noi, cu caracteristici superioare, din a- celeași materii "prime. în colaborare cu ICECHIM s-au realizat, tn cadrul grupului, tehnologia și datele de proiectare pentru antldăunători nepoluanți. Instalația industrială care va intra în funcțiune în cursul a- cestui an va asigura, pentru prima dată In țară, obținerea pe cale petrochimică a unor prețioase produse necesare a- griculturii. Se vor înlătura astfel Importurile și, mai mult, se vor crea posibilități de export într-unul dintre cele mal „căutate“ domenii ale petrochimiei.

Instalația de cracare catalitică a Rafinăriei Brazi — Ploiești Foto: AGERPRESHOMO SAPIENS ÎN PERICOL ?Protecția omului și a mediului înconjurător a devenit o problemă de stringentă actualitate. Intoxicația lentă, provocată prin saturația spațiului vital cu deșeuri, este o consecință a dezvoltării tehnologice contemporane.Privitor la viitorul lui Homo sapiens am avut prilejul să a- flăm cîteva dintre părerile cunoscutului savant clujean — 
acad. EUGEN PORA.
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La Institutul a- 
gronomic Bucu
rești, un colectiv de 
studenți format din Florea Popescu, Constanța Popescu, Petre Manea și Viorel Macri, toți 
din anul V al Fa
cultății de agrono
mie, au abordat, 
sub conducerea conf. dr. Victor Bârnâure și a conf. dr. Ion Badea, pen
tru prima dată în 
țară, studiul aplică
rii ic.rbicidelor în

cultura cartofului 
extratimpuriu. Rea- 
lizînd o adevărată 
prășită chimică, ier- 
bicidele înlocuiesc 
operații costisitoa
re de combatere a 
buruienilor.

Experiențele s-au 
desfășurat pe tere
nurile din bazinul 
Răcari — unul din
tre bazinele im
portante din sudul 
țării care asigu
ră aprovizionarea 
populației Capita
lei cu cartofi extra-

timpurii. Studenții 
bucureșteni au e- 
fectuat încercări 
cu 11 sortimente 
și 3 amestecuri de 
ierbicide românești 
și din import. Din 
rezultatele celor doi 
ani de încercări 
s-au tras concluzii 
asupra celor mai 
indicate preparate, 
care au acțiune ma
ximă de distruge
re asupra unui nu
măr cît mai mare 
de buruieni de pe 
solurile din acest

bazin. Cercetările 
au indicat, de ase
menea, dozele cele 
mai bune pentru 
ca ierbicidul să. ai
bă eficiență maxi
mă, fără a avea în
să remanență în 
sol. Această ulti
mă problemă pre
zintă o deosebită 
importantă deoa
rece cartoful extra
timpuriu cultivat 
de cooperativele a- 
gricole de produc
ție din această zo
nă este numai pri

ma cultură. După 
recoltarea acestu
ia, în prima jumă
tate a lunii iunie, 
se introduce o a 
doua cultură — în 
mod obișnuit var
ză, fasole sau cas
traveți. Or, este de 
o importanță vita
lă ca aceste plante 
din a doua cultură 
să nu aibă de su
ferit de pe urma 
persistenței în sol 
a ierbicidelor apli
cate anterior.

O ultimă remar

că. Cercetările stu
denților de la In
stitutul agronomic 
București, care for- 
rpează obiectul u- 
nui contract cu In
stitutul de cerce
tări pentru cultu
ra cartofului și sfe
clei din Brașov, au 
obținut Premiul I 
în cadrul Semina
rului național cu 
tema „Contribuții 
studențești la creș
terea producției a- 
nimale și vegetale", 
organizat în luna 
decembrie 1972.

Interviul nostru cu acad. 
EUGEN' PORA

— Prima dublare a populației globului a necesitat 16 secole (de la 1—1600), a doua s-a produs în 200 de ani, a treia în 80, iar a patra dublare, la care asistăm, se face în numai 37 de ani. în anul 2000 populația globului va ajunge, probabil, la 6—7 miliarde de oameni.Proporțional cu creșterea numărului de oameni sporesc necesitățile de îmbrăcăminte, de utilaje, de alte bunuri. Se impune o dezvoltare uriașă a industriei și, în consecință, o exploatare masivă a materiilor prime din natură. în fond, natura ne dă totul. Dar acest proces al raportului dintre om și natură merge, în zilele noastre, spre un final dezastruos, dacă nu vom găsi mijlocul să oprim destrucția naturii de la care e bine să luăm numai ceea ce se poate reface.— Cum contribuie biologia la rezolvarea acestor probleme 9— Cele mai importante cercetări sînt cele referitoare la sistemul nervos, care are o funcție de coordonare a ansamblului organismului, de activitatea căruia depindem noi ca indivizi ce ne integrăm în

condițiile de mediu. Putem supraviețui numai în măsura în care sistemul nervos central f>oate regla ansamblul funcții- or, astfel ca organismul să ră- mînă în echilibru cu factorii de mediu. în această direcție se fac cercetări intense și biologia va răspunde, cu siguranță, la multe dintre problemele vitale privind echilibrul omului cu natura, mai ales în actualele condiții de distrugere a acesteia.— Ce imagine a omului de miine rezultă din datele oferite de știință ?— Nu cred că acest om se va deosebi morfologic de noi. Nici noi nu ne deosebim prea mult de omul primitiv. Ca aspect urmașii noștri se vor asemăna cu noi, dar vor dispune de numeroase mijloace tehnice care le vor îmbunătăți viața. Putem presupune, în consecință, o mărire a capului, o encefali- zare, care în decurs de veacuri va schimba profilul figurii o- menești. Capul va fi cea mai dezvoltată parte a corpului. în schimb se va reduce probabil volumul abdominal. Copilăria omului de mîine va fi mai scurtă din cauza percepției mari de informații, iar adolescența se va prelungi, poate, pînă la 25 de ani, pentru a compensa graba cu care se depășește copilăria.
IOAN RUS
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RĂSPUNDEM CITITORILOREleva IONICA IANI de la Liceul agricol din Tulcea ne „Strămoșii maimuțele ______,_____Dacă vom crea condițiile de acum citeva milenii, maimuțele mai apropiate de om vor deveni nou oameni 7 In caz, ce limbă vor bi „ei“ 7

întreabă : noștri sint antropoide.
din acest vor-Stimată corespondentă, trebuie să fac de la început o precizare. Maimuțele antropoide de astăzi nu sînt strămoșii noștri, ai speciei „homo sapiens“, ci reprezintă o specie care a evoluat paralel cu cea umană. Ele sint așadar, un fel de „rude colaterale“ ale noastre. Strămoșul comun, așa-numita „verigă de legătură“ între om și maimuțele actuale a fost o specie antropoidă, de mult dispărută. Din ea au evoluat, paralel, omul și diferitele specii de maimuțe. Iată de ce nu se poate pune, cred, problema transformării maimuțelor în oameni.Este adevărat că cercetări

spectaculoase efectuate in diferite laboratoare ale lumii au evidențiat potențialul deosebit de inteligență al a- cestor animale. Se pare că creierul lor „dispune“ de mecanismele necesare vorbitului sau chiar al cititului șl scrisului. Dacă însă aceste mecanisme cerebrale vor funcționa vreodată, aceasta aparține, deocamdată, domeniului ipotezelor. O asemenea ipoteză a fost aleasă de scriitorul francez Pierre Boulle ca subiect al romanului său științifico-fantas- tic „Planeta maimuțelor“, care a servit ca idee pentru cunoscutul film cu același nume. Lectura sa, pasionantă de altfel, ți-o recomand.Cît privește limba pe care, ipotetic vorbind, ar reuși s-o articuleze maimuțele, ea va fi, evident, cea a oamenilor de știință care s-au o- cupat de respectivii „pa- cienți".

•t

*

I« • La 19 februarie se vor împlini 500 de ani de la nașterea marelui astronom polonez Nicolaus Copernic ® S-au Încheiat lucrările sesiunii științifice a Institutului de igienă și sănătate publică din Capitală, care au abordat probleme privind poluarea aerului și a apei, igiena copiilor și tinerilor, medicina muncii și a alimentației ® Anul acesta, produsele Uzinei de utilaj greu „Progresul“-Brăila vor participa la 26 de expoziții și tîr- guri internaționale • N.A.S.A. a făcut cunoscut numele celor trei astronauți americani, care, în 1975, la bordu, unei capsule „Apollo", vor efectua un „rendez-vous“ spațial <u nava sovietică „Soiuz“ ; ei sînt Thomas Stafford, Vance Brand și Donald Slyton • A fost descifrat secretul biologic al „fabricării“ pîn- zei de păianjen, una dintre cele mai pasionante enigme ale entomologiei • Oamenii de știință au demonstrat, prin numeroase analize, că apele Oceanului Atlantic din zona continentului european sînt poluate. într-un grad ridicat, cu mercur provenit din deversarea diferitelor reziduuri industriale e Un nou hibrid românesc de porumb — „Turda-105“ — a trecut cu un deosebit succes probele experimentale : în condiții obișnuite el poate asigura o recoltă de 7 000 kilograme boabe la hectar e In comunitatea țărilor cc întreprind cercetări cosmice a intrat recent și India, care a lansat o rachetă de observații meteorologice în două trepte, de concepție și fabricație proprie o Guvernul australian a interzis vînarea cangurilor.
Redactorul rubricii știință : PETRE JUNIE
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COSTI G., 22 de ani, Corabia:
„Încă din vara anului trecut vorbesc cu o fată, Clei. 

Prietenia noastră s-a legat din prima clipă. Am iubit-o 
și ea m-a iubit foarte mult. Eu am fost însă 10 zile 
în ianuarie a.c. la părinții mei unde aveam un rest 
de concediu și cînd m-am întors și cu diverse lucruri 
pentru ea — de-ale gurii și altele — găsesc acasă în 
locul ei o scrisoare prin care mi se comunică, fără ni
mic altceva, că ea a început să vorbească cu alt băiat, 
unul Mihai M., care i-a propus prietenie și ea a ac
ceptat-o, mutîndu-se la el. Ce credeți dv. acum: se 
va mai întoarce ea la mine? “Nu răspund la toate scrisorile din motive pe care n" o dată le-am explicat clintr-unul despre care sînt convins că nu mai are nevoie de explicații: acela că, deși mă străduiesc de mic copil, n-am șanse să devin nici oracolul lui Apolo din Delfi și nici cel al lui Zeus de la Dodona. Așa cum am declarat (nu numai aici) n-am rude în străinătate, astfel că prin sîngele meu nu curge nici o picătură din cel al Pitiel, faimoasa prezicătoare. Habar n-ain deci dacă Cici se va mai întoarce la Costi și omeneasca mea neștiință ar fi trebuit să mă fi făcut să nu răspund corespondentului din Corabia. Dacă totuși îi răspund este pentru că, folosindu-mă de misiva sa, aș vrea să rețin cu cîteva vorbe pe alți, mulți, corespondenți.Așa cum poeților le plao 
necuvintele (adică — pentru cei încă nefamiliarizați cu poezia modernă — a- cele noțiuni care expri- mînd ceva par altceva și abia cînd devin altceva mai seamănă cu ceva...) nouă, celorlalți, prozaicilor din tată în fiu, pietonilor, abonaților telefonici, jucătorilor de table, mă rog, tuturor celorlalți fără excepție și fără pașaport pentru Olimp — ne plao 
cuvintele. Precum se știe, cuvîntul — folosesc o definiție consacrată — este un element al vorbirii de care este legat un sens și care poate fi înțeles limpede de către o colectivitate de oameni. Astfel, cînd spui ușă este necesar să înțelegi ceva prin care, în mod normal, se intră și se iese dintr-o încăpere și nicidecum ceva cu care îți aperi mîna de frig sau o arunci în obrazul celui pe care îl provoci la duel. Nouă, muritorilor de rînd, ne plac cuvintele care ce au în gușă vrem să aibă și în căpușă, cuvintele care au datoria să se încadreze fără mofturi în celebra locuțiune ce cu atîta încredere în adevăr o debitam pe vremea șotronului : „cine zice, ăla este !“Mi-a fost necesară a- ceastă prea lungă introducere pentru ca, revenind la scrisoarea lui Costi — și vă asigur, la numeroase scrisori asemănătoare — să observ o confuzie pe care o fac destui între a vorbi cu o fată sau un băiat și a fi prieten cu o fată sau un băiat, între prietenie și dragQste, între dragoste și a împărți un ceas, o noapte sau un an patul cu cineva de sex opus, între căsătorie și ceea ce unii numesc „căsătorie nelegitimă" pentru ca să găsească o expresie eufemistică concubinajului. Nu mi-ar fi greu să explic aici toti acești termeni, dar mă gîndesc că rubrica de față se intitulează „De la om la om", nu de la „Acad, nrof. dr. doc. la cursant“. Mărturisesc însă că amintitele confuzii mă pun foarte des în încurcătură. Mi se scrie, de pildă, așa • ..Fata cu care vorbesc de doi ani nu vrea să mai vorbească cu mine ; ce să mă fac ?“ în prima clipă îmi vine să răspund în argoul care mie nu mi-e chiar atît de antipatic și

„...vin la dv. cu rugămintea de a mă ajuta să-mi gă
sesc tatăl care m-a părăsit de trei ani de zile. Mama 
muncește ca să mă întrețină în școală — sînt elevă în. 
anul III de liceu — iar tatăl meu nu se gîndește deloc

nu-1 consider un pericol social, d sarea și piperul pe care și le adaugă necontenit limba noastră atît de bogată în expresii suculente : „Dragul meu, fă-te că plouă I Nu mai vorbește cu tine, atîta pagubă 1 Nici cu mine nu mai vorbește administratorul de bloc și sînt departe de a mă sinucide din pricina asta !“ Dar în clipa următoare mă bate gîndul

la mine, nu-mi trimite nici pensia de întreținere care mi 
se cuvine în urma hotărîrii de judecată ce a avut loc 
la 31 martie 1971, la Vaslui. Cum să fao ? Unde aș 
putea să-l găsesc ? Simt nevoia nu numai de banii care 
îi datorează, ci și de a vorbi ou el, de a-l întreba ce 
rău i-am făcut eu sau cu ce am greșit eu că nu vrea 
să-și mai amintească de mine. Dacă știe cineva de tatăl 
meu, rog din suflet să-mi scrie pe adresa: P1RCĂLA- 
BU GH. GEORGETA, anul III uman, liceul din Ne
grești, Vaslui“.Nutreso speranța că, pu- blicîndu-ți scrisoarea, îți vin în ajutor.EDUARD HARITON,18 ani. Făgăraș :

„Povestea mea va reeși 
din întrebările pe care oi 
le pun. Nu vă mai rețin 
deci cu ea.

Întrebare; Are dreptul 
prietenul tău cel mai bun 
să placă aceeași fată care 
îți place ție ?“Răspuns : Da, are. Dar cum peste tot drepturile

de efort și folosind foiță de copiat, poate scrie atari lucruri unei întregi generații de prieteni. Dacă însă, iar să zicem, le scrie amîndurora deopotrivă: „Sînt îndrăgostită lulea de tine și dorm cu poza ta (6 pe 9) sub cap", nu-i tocmai corect. *
„întrebare: Ce pedeap

să mai mare poate primi 
o fată care, prin atitudinea 
ei, strică prietenia a doi 
băieți ?"Răspuns t Constatarea

înălțime I Nu pot să vă înșir toate balivernele pe oare 
i le-am turnat și care ar fi descurajat pe un om cît 
de cît serios. Speram că în acest fel o să-i tal pofta 
de soții cîștigate la „loz în plic“. Nu mai așteptam să 
primesc un răspuns, însă spre uimirea mea, azi îmi adu
ce poșta o nouă scrisoare. „Beby“ îmi scrie că mă ac
ceptă așa cum sînt, să-mi iau toate lucrurile pe care 
am spus că le am (televizor, mașină electrică de spălat, 
aragaz, frigider) și să vin la el. la Craiova De aseme
nea mă sfătuia să iau și carnetul C.E.C. cu suma de 
50 000 lei pe care îi spusesem că îl am, el nefiind un 
lacom la bani, dar, așa, pentru orice eventualitate I Vă- 
zînd că gluma se îngroașă, apelez la dv. Am două în
trebări : mă veți judeca aspru pentru gluma mea ? Și 
ce părere aveți despre acest om ?“Nu te judec în nici un fel pentru gluma ta. Cu riscul'de a-i contraria pe unii, și eu aș fi procedat ca tine. în fond, ai vrut să dai o lecție unui om neserios. Dar — ca să-ți răspund și Ia a doua întrebare — este oare acest pretendent Ia căsătorie prin corespondență doar

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OIVI la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI
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un neserios? Tind să cred că e ceva mai grav. Cu voia ta i-aș spune escroc— simplu, escroc, nu escroc sentimental, ceea ce parcă i-ar îndulci un pic situația. Nu ți-am publicat însă scrisoarea pentru ca, pe urmă, să-ți debitez a- ceste truisme. Am făcut-o cu un scop care depășește dialogul prin intermediul ziarului între o fată din Moldovița și semnatarul acestei rubrici. Mă simt dator, citind destule misive care pomenesc de atari escroci, să atrag atenția — Ă bon entendeur, salut!— cui are urechi de auzit să audă ! — că bîntuie destul asemenea „Beby" și, mai ales, că el ar putea rămîne o tristă amintire din altă lume, dacă în lumea noastră n-ar întîlni destule naive...

VÎRSTA INIȚIA TIVELOR

că prin „a vorbi“ corespondentul înțelege altceva. Nu o dată pățit, îmi imaginez că rîndurile sale ar putea arăta astfel: „Fata cu care împart de doi ani și bucurii și necazuri, fata care pentru mine înseamnă... (înlocuiți aceste puncte de suspensie cu tot ce credeți că poate însemna o fată pentru un tînăr care iubește sincer)... m-a părăsit". E clar că lucrurile se schimbă. Mi-o fi plăcînd mie să glumesc, dar ca toate asta, și gluma sură 1în idei: bune sparg . fi însemnînd expresia — foarte frecventă — „i-am propus prietenia și el (ea) a acceptat". Am cerat ajutorul mai multor tineri și fiecare mi-a tradus-o altfel. Primul : „I-am propus prietenie, adică m-am gîn- dit să ne plimbăm împreună, să mergem împreună la film !" Al doilea : „Am înțeles prin această propunere să fie numai cu mine, să nu se mai plimbe cu alții, să nu mai danseze cu alții!“ Al treilea : „Propu- nîndu-i prietenie, înseamnă că am plăcut-o și vreau să ne cunoaștem mai bine, eventual să întemeiem un cămin ! „Deși strict autentice toate cele trei răspunsuri — am solicitat și primit vreo duzină — n-au făcut decît să zăpăcească și mai rău. bitor de cuvinte și nu necuvinte, nu pot înțelege prin prietenie decît noțiunea îndeobște acceptată (recte: acea formă a raporturilor omenești care se bazează pe cunoaștere reciprocă, grijă, încredere, stimă), noțiune , nici unul dintre răspunsurile de mai sus prins-o și nici măcar

că cel doi băieți eu rămas 
prieteni I

„întrebare r Do. of »-a 
întîmplat așa ceva ?“Răspuns ' întll, vezi mai sus. Pe urmă adaugă la povestea mea de mai sus altele asemănătoare. Precum se vede însă, m-am descurcat, sînt încă în viată, nu duo lipsă de prieteni — ceea ce îți doresc și ție !

pe lumea are o mă-ordine deaceeașise împlinesc cîteva luni de cînd îmi capul să pricep ce-o

am ele măIude

pe caren-au cu- r_______  ” r nus-ati apropiat de ea. în concluzie, o rugăminte: scrieti-mi astfel încît să nu mă lăsați devorat de necuvinte. Prefer să mă devoreze cei cu care vorbesc, cu care sînt prieten și cea pe care o iubesc 1GEOBGETA PÎRCALA- BU, 17 ani, Negrești, Vaslui :

fao tandem cu obligațiile — el mai are și obligația de a nu-și întrista prietenul. Cum o să împace și varza și capra, asta nu mai știu. Admițînd însă că tu ești în locul verzei (iar- tă-mă, nu vreau să te jignesc ; duo doar pînă Ia capăt termenii proverbului) cred că e normal să discutați amîndoi cu capra !
„Întrebare : Pot să se 

certe doi prieteni din cau
za unei fete ?“Răspuns : Oho I Și-ncă cum! Cînd eram de vîrsta ta, tot din pricina unei fete, n-am vorbit cu prietenul meu cel mai bun timp de jumătate de oră (ca să fiu exact: 28’), fapt pe care ni-1 reproșăm și azi, numind cele 28 de minute „perioada neagră a existenței noastre“...

„întrebare: Cînd doi 
prieteni țin la aceeași fată, 
care dintr» ei trebuie să 
renunțe ?“Răspuns : Cel mai inteligent !

„Întrebare: Este corect 
ca o fată să scrie la doi 
băieți deodată aceleași lu
cruri — știind și faptul că 
băieții sînt prieteni ?“Răspuns : Depinde ce le scrie. Dacă, să zicem, le comunică ambilor că afară- ninge liniștit (și-n casă arde focul), este cît se poate de corect. Cu un plus

„Stimate O. P.-l.,
nu știu dacă ceea ce mi s-a ........ ,.... .........  „ „ ____ ...
tîmplat cuiva. Iată despre ce e vorba: în decembrie 
1972 primesc o scrisoare de la un anume „Beby“ ne
cunoscut eare îmi scrie că mi-a reținut numele dintr-o 
emisiune de muzică ușoară la care cerusem o melo
die. Pe jumătate de pagină îmi explică că are 34 de 
ani, nu știu ce profesie, e necăsătorit șl că ar vrea să 
se căsătorească — drept care, dacă îmi convine vîrsta 
și profesia lui, să-i scriu. Propunerea m-a intrigat dar 
m-a și amuzat. I-am răspuns, după ce în prealabil 
m-am consultat cu colegele — sînt elevă în anul IV la 
un liceu — și i-am înșirat cîte și mai cîte : că am 24 
de ani, sînt profesoară de sport etc. Insă tonul scriso
rii era clar că nu mai trebuie să mi se răspundă. To
tuși, ce credeți ? Primesc o altă scrisoare, pe 6 pagini, 
în care respectivul îmi scrie că mă iubește, că binecu- 
vîntează ziua cînd mi-a auzit numele, că mă va face 
„cea mai fericită fată de pe pămînt“ că e rudă cu ci
neva „sus“ care îmi va aranja imediat transferul la o 
școală de la Craiova. Îmi trimitea și o fotografie de a 
sa și mă sfătuia să plec urgent, la Suceava sau la Ba
cău (nu mai țin minte în ce zi, iar scrisorile le-am dis
trus) ca să ne întîlnim. Lectura scrisorii lui am făcut-o 
în clasă. Voiam să-i răspund, arătîndu-i adevărata mea 
identitate, dar colegele, judecind că un asemenea om 
superficial merită continuarea jocului, m-au oprit. Ast
fel. în albumul de familie al unei colege am găsit o 
fotografie veche, îngălbenită, a unei doamne grase, am 
băgat-o într-un plic și am adăugat cîteva relații despre 
„mine“ : că sînt foarte bogată, că am rude înstărite, 
numai că sînt cam obeză : am 95' de kg. și 1,55 m.

AGIIANO, Pietroasa, Bihor.Așa cum constați, nu mi-a fost ascunsă scrisoarea ta, deși conține suficiente impertinențe pentru ca redactora care deschide cea dinții plicurile s-o fi aruncat la coș. Dar nu despre lipsa ta de bună creștere vreau să vorbesc aici. N-aș face decît să-ti repet ceea ce — nu mă îndoiesc — îți spun alții destul de des și. din păcate, pînă acum, fără rezultat. Vreau, spre binele tuturor. să te sfătuiesc să nu mai încerci să scrii umor. Confunzi prea multe cu hazul : și neobrăzarea și indecența și grosolănia. în sfîrșit, oamenii lipsiți de inteligentă sînt prea triști. Te compătimesc că ești atît de trist IM. D., Moldovița, Suceava :
întîmplat mie s-a mai în-

—MMMM MARIA N. BUȚA, muna Glăvile, Vîlcea:
„Sînt o fată de 15 ani și 6 luni. Am rămas orfană de 

tată în decembrie anul trecut. Sîntem 3 surori și o du
cem foarte greu numai din munca mamei. Doresc să mă 
angajez la o fabrică din Cisnădie — indiferent oare — 
și cererea mi-a fost aprobată de tovarășa directoare 
Nilca Eleonora, în schimb cei de la Biroul Personalului 
nu sînt de acord să mă angajeze fiindcă n-am încă 16 
ani împliniți. Dar eu vreau să muncesc indiferent unde, 
vreau să-mi cîștig singură pîinea, trebuie să-mi ajut su
rorile. Aiutați-mă 1“Deoarece ceea ce te împiedică să muncești la vîrsta aceasta nu este reaua voință a unora, ci o prevedere a legilor țării — prevedere care, în treacăt fie zis, reprezintă un aspect semnificativ al omeniei care guvernează societatea noastră, Interzicînd copiilor să muncească la o vîrstă cînd, pe de o parte trebuie să învețe, iar pe de alta n-au încă dezvoltarea biologică pentru a lucra cot la cot cu tinerii și maturii — ca să-ți răspund trebuie să consult un jurist. Ceea ce și fac, publicînd mai jos opinia sa :„Articolul 7 din Codul Muncii care intră în vigoâ- re de la data de 1 martie 1973 dispune că „începînd cu vîrsta de 16 ani, fiecare persoană aptă de muncă și care nu urmează cursurile unei școli, este datoare să desfășoare pînă la vîrsta de pensionare o muncă utilă societății, care să-i asigure mijloacele de existență și de dezvoltare spirituală. încadrarea în munci temporare se poate face și de la vîrsta de 14 ani. iar în unitățile industriale de la vîrsta de 15 ani, cu încuviințarea părinților sau a tutorilor, dar numai pentru munci potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele lor. Cel în cauză are dreptul și îndatorirea să-și continue studiile nentru absolvirea învătămîntu- lui general obligatoriu. U- nitățile care au încadrat în muncă tineri în vîrstă de 14—16 ani au obligația să-i sprijine în vederea continuării învățămîntului general obligatoriu".Soluția este deci,pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani Maria N. Buta să se angajeze temporar, în condițiile arătate, urmînd ca apoi să încheie un contract de muncă pe durată nedeterminată".DAN MARINCA, dent, Brașov.Te-am lipsit o săptămî- nă de prețioasele mele cu-

©O-

Nu trebuie să fii un ob
servator specializat al con
semnărilor pe care le face zi 
de zi Țara în cronica înfăp
tuirilor sale pentru a vedea 
că un element care dimensio
nează măreția timpului pe 
care-l trăim sînt inițiativele, 
spiritul creator descătușat 
care vrea să facă mai bine 
și mai repede. E aici un semn 
de substanță, e un acord 
grav și entuziasmant al soci
alismului în dinamica sa cea 
mai vitală. Și nu e iar greu 
de observat că din paleta bo
gat nuanțată și divers ex
primată a inițiativelor sociale 
tinerii sînt autorii multora 
dintre ele. E în ordinea fi
rii — și cu atît mai mult cu 
cît în ordinea socialismului 
dreptul firesc al omului la 
inițiativă se instituționalizea- 
ză într-o obligație patriotică 
generoasă — ca inițiativa să 
fie dacă nu un atribut exclu
siv al tinereții un mod pro
priu, totuși, al ei de a se de
fini ca parte organică din- 
tr-un întreg ce cunoaște deo
potrivă neastâmpărul nașterii 
ideilor noi dar și al întrupă
rii lui într-o construcție te
meinică, de lungă respirație.

Despuiată de aparențe, des- 
făcînd dialectica intimă a 
vîrstei nu e greu să observi 
că ceea ce grăbește maturi-

zarea tinereții este însoțirea 
spiritului de inițiativă cu or
dinea, cu disciplina construc
ției temeinice. Dacă nu se 
poate să aparții în întregime 
timpului tău în absența ini
țiativei sau a eforturilor rigu
roase de lungă durată nu e 
mai puțin adevărat că o ana
liză atentă a faptelor, aplica
tă pe o perioadă mai lungi 
de timp ne duce la surprin-

zătoare rezultate care recla
mă lucide luări de atitudine. 
Să ne explicăm. Inventariind 
inițiativele născute într-o or
ganizație U.T.C., prilejuită 
ae alegerile organelor condu
cătoare, nu mică a fost sur
priza de a vedea că inovații 
nu numai spectaculoase dar 
și de mare eficacitate pentru 
locul de muncă respectiv au 
fost repede înloouite de alte
le cu un randament mai scă
zut. Nu tot ce este noutate 
aparține noului I Așa cum tn 
ordinea eficacttății înlocuirea 
efortului de a economisi încă 
ain faza de proiectare și pî
nă la finisarea metalului cu 
lozinci despre nevoia de a-l 
economisi afișate acolo unde

de dnd există fabrica ea o- 
runca fierul vechi nu înseam
nă în fond inițiativă. Cazul 
este autentic și nu singular. 
Cît de păguboasă este o ast
fel de goană după asemenea 
Inițiative nu este greu de 
Imaginat. Și nu numai în or
dinea eficacității sociale ime
diate dar, in egală măsură, în 
planul educării pentru matu
rizare prin fixarea deprinde
rilor pe care le reclamă con
strucția trainică de lungă du
rată. De aici nevoia de a 
modifica criteriile de aprecie
re nu în funcție de cantita
tea inițiativelor ci de oalita- 
tea și consecvența aplicării 
lor. Cu atît mai mult cu cît 
nu construim de azi pe mîi- 
ne, cu atît mai mult cu cît 
prezentul pe care-l avem de 
străbătut este un program 
de lungă durată iar tineretul 
tn perspectiva acestui timp 
este partea cea mai dinamică 
a unui tot care sintetizează 
în cel mai rafinat grad entu
ziasmul din care se nasc ini
țiativele fi truda pe care o 
presupun rigorile întrupării 
lor. Iată un motiv pentru ca
re vîrsta inițiativelor verifica
te ca absolut necesare, trebu
ie să fie un criteriu de preț 
al întrecerii dintre organiza
țiile de tineret.
VARTAN ARACHEIAAN

Spirit selectiv în receptarea

ca

stu-

getări șl mi-e teamă să nu fi suferit prea tare. Primește o dată cu scuzele și încă 10 răspunsuri care fac ca din cele 51 cu cîte îți mai sînt dator să mai ră- mînă doar... Dar fă singur socoteala. Măcar atîta .fă în timp ce eu, părăsit de toți cei cărora le-am spus să nu mai conteze pe mine pînă cînd nu-mi achit datoria față de tine, adică, într-un cuvînt, tra- versînd cea mai jalnică perioadă din viața-mi zbuciumată, scriu și iar scriu, sacrificîndu-ți tot ce am mai bun : viața, timpul, liniștea, berea de la ora 11, emisiunea „Căminul“ de Ia ora 18, somnul de la 3 noaptea, gradele (360) de duminică, plimbarea cu cățelul de joi, discuțiile despre Kafka, fotbal, Bach, lipsa detergenților, teoria relativității, brînza telemea de 23 — din fiecare zi I Notează, așadar: 1) Laînceput a fost cuvîntul. Pe urmă au ieșit vorbele ! 2) I-a jurat dragoste veșnică pentru că s-a jenat să-i spună că a și părăsit-o... 3) Se vede după cum a ieșit că lumea a fost făcută numai în șase zile 1 4) Trebuie să ne grăbim. S-ar putea să mai avem nesperat de mult de trăit I 5) Se simte demobilizat în fața topului de hîrtie neîncepută ? Bine, dar același sentiment îl încearcă și cititorii lui — în fața cărții terminate. 6) Momentul cînd îți alegi un pseudonim este acela cînd simți că numele autentic nu s-a ilustrat prin nimic. 7) Nu știu de ce ar trebui să fim atît de fericiți că autopsia este cel mai precis domeniu de cercetare al medi- cinei. 8) Sînt destui oameni care aduc ploaia, dar prea putini care o aduc la timp 1 9) Eu aș spunealtfel : uituc, el i-a mărturisit abia în ultima zi că ceea ce l-a interesat la ea a fost prima noapte... 10) Tocmai voia să se întrebe ce e viața cînd o gripă banală l-a răpus. Morala : sînt răspunsuri care nu vin 'a vreme 1

valorilor
(Urman din pag. T)aceea, prețuind, la justa valoare creațiile literaturii și artei universale din trecut, ca și din prezent, ne situăm față de ele In poziția acelora care, la rtndul lor, au contribuit prin creațiile lor la sporirea acestor valori. Stntem participant! egali la Îmbogățirea tezaurului culturii universale, șl nici un sentiment de subordonare nu trebuie să afecteze desfășurarea elanului nostru creator. Așadar, nici un complex de Inferioritate în raportul nostru *cu  valorile culturii universale.Desigur, tn contactul cu aceste valori. înainte de toate se cere asimilată lecția clasicilor. Niciodată In trecutul culturii noastre n-am avut o perioadă în care să se fi urmărit mal sistematic răspindirea marilor opere ale clasicilor literaturii universale ca în anii noștri. Ediții integrale sau parțiale. colecții de traduceri ca și studiile aferente, oferă unui public larg cunoașterea marilor scriitori și; a operelor lor cele mai de seamă. De la Homer, prin tragicii greci, pînă la marii prozatori și poeți ai secolului trecut, capodoperele literaturii universale ne stau la îndemînă în remarcabile tălmăciri românești. Apoi, interesul nostru s-a îndreptat și spre a- cei scriitori care sînt considerați clasici al secolului XX. De la Faulkner și Hemlngway, pînă la Sartre si Camus, am înregistrat tot ce intră In claviatura de opere literare care se înscriu ca o cerință de primă necesitate în acest orizont de informație al cititorilor contemporani. Aș aminti apoi pe Alberto Moravia. H. Boli, Max Frisch și alții ce reprezintă o anumită legătură Intre spiritul clasic și cel modern. Eforturi susținute am făcut, mai ales, tn domeniu] publicării romanului. prin creațiile Iui Thomas Mann, Thomas Hardy, Virginia Woolf (Valurile), Siegfrid Lenz (Ora de germană) Julien (Manuel), Jean Giono rămînă bucuria) etc.Sincronizate cu aceste se au fost și traducerile E. Ionescu, Becket. Brecht etc.Spre deosebire de dramaturgie, poezia nu a ciștigat în noastre o atenție la fel de lar-
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SIMBATA, 3 FEBRUARIE 1973
NUNTA DE PIATRA : rulează 

la Capitol (orele 9,30: 11.45; 14; 16; 
18,15: 20,30).

CĂLDURĂ MI1NILOR 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 
ia Lumina (orele 18.15: 20.30).

URSUL VOGI : rulează ta Lumi
na (orele 9: 11.15. 13.30: 16;). Vii
torul (orele 16; 18: 20).

PE ARIPILE VTNTULU1 
ză la Patria (orele 10: 14.30;

POLITIA MULȚUMEȘTE : 
ză la Scala (orele 8,30; 11;
16: 18.30: 21). București (orele 8.45: 
11: 13.15: 16: 18.45; 21). Favorit (o- 
rele 9.15: 11.30: 13.45: t6: 18.15:
20,30)

CĂLĂTORIE PENTRU UN SU- 
RTS rulează la Doina (orele 11: 
13 15)

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA rulează la Doina (orele 
17. 20 15: - la orele 9.30 Program- 
nentru copil). Cringași (orele 
15.30: 19)

RĂZBOIUL LUI MURPHY 
loază la Melodia (orele 8.45; 
13.30: 16: 18.30: 20 45). Modern 

20.30).
: ru-
11.45:

rulea- 
19.15). 
rulea-
13.30:

rele 9: 11,15: 13.30: 16: 18.15: 
LEGENDA LUI RUSTAM 

lează la Aurora (orele 9.30: 
15 30- 19: 20.30)

DOMNULUI PROFESOR 
DRAGOSTE . rulează la 
(orele 9; 11,15; 13,30;

ru- 
11: 
<o-

cu 
Feroviar 

15.45; 18;

20.30) Excelsior (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (orele 
9. 11.15: 13.30: 16; 18,15: 20,30).

ZESTREA : rulează la Ruzeștl 
(orele 15.30. 18: 20.30). Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30: 20), înfră
țirea între popoare (orele 17; 20,15).

QUEIMADA > • - • ---------
(orele 8.30: 11: 1 
Tomts (orele 9;
20.15) .

EXPLOZIA :
(orele 15.45 
(orele 15,45: 18,15: 20,30).

FILTERA : rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11.15: 13.30; 16: 18.15; 20.30) 
Volea (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- ia 20.15)

SECERA VTNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Lira (orele 15.30: 18:
20.15)

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
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 LÎNGA CALEA FE
RATA ' rulează la Munca (orele 
16; 18: 20).

VACANȚA LA ROMA rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

rulează la Gloria 
13.30- 16- 18.30: 21). 

; 11,45; 14,30; 17,15;

rulează ta Bueegf
20.15). Floreasca

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

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

CAZUL MATTE1 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), TRONUL TN- 
SÎNGERAT (orele 16,30; 18,45), 
ÎNAINTEA POTOPULUI (ora 
20.45), rulează la Cinemateca 
„Union“.

1973
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CEL

DUMINICA, 4 FEBRUARIE

Opera Română : RĂPIREA 
"SERAT — ora 11: ION VODĂ

CUMPLIT — ora 19: Teatrul de
Operetă : SPUNE, INIMIOARA,
SPUNE — ora 10,30: VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19.30: Tea
trul Național ,,I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : DULCEA PASA
RE A TINEREȚII — ora 20: UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — ora 
10.30; COANA CHIRITA — ora 
15,30: (Sala Studio) : DESPRE
UNELE LIPSURI. NEAJUNSURI 
ȘI DEFICIENȚE IN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 10.30; IADUL 
ȘI PASAREA — ora 15,30; A DOUA 
FATA A MEDALIEI — ora 20; 
Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : O

SCRISOARE PIERDUTA
10; LEONCE ȘI LENA — ora 15; 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA
— ora 20; (Sala Studio) : ANUN
ȚUL LA MICA PUBLICITATE — 
ora 10 șl 20; VALENTIN ȘI VA
LENTINA — ora 15; Teatrul_„C.I. 
Nottara“ ’ ‘ ‘ ’
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
10; ADIO CHARLIE -------
OMUL CARE... — ora 19,30; (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI ......................
VESTE - 
ora 20: 
PREȘUL 
MUTTER 
Teatrul 
VENȚILOR
SĂLBATICĂ — ora 19,30: Teatrul 
Giulești ■ VASSA JELEZNOVA — 
ora 10: ESCU... — ora 19,30; Tea
trul ..Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — ora 11; 
(Sala Academia) : RĂI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 11; Teatrul .,C. Tft- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 15,30; și 
19.30: (Sala Victoria) : TRĂSțU- 
TUL MEU DRAG — ora 11 șl 19^30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : "
ZANTEME MUZICALE — 
ÎNTR-UN CEAS BUN - 
19,30; Teatrul Evreiesc de 
CULORILE NEMURIRII 
19,30; Ansamblul „Rapsodia 
mână" : FLORI ALESE —
19,30; Studioul de Teatru 
T.A.T.C. : AUTORUL MOARE
— ora 20:
APRINDEȚI STELELE — orele 16 
și 19,30.

PROGRAMUL I

16.20 Armonii intime. Cele 
frumoase lieduri din ciclul „Cor
nul fermecat al băiatului“. 16,50 
Avanpremieră. 16,55 Publicitate. 
17,00 Cîntece ș! jocuri populare.
17,30 Reporterii noștri peste hota
re. 18,00 Film artistic ; Drumuri. 
O producție a studiourilor cine
matografice din R. P. Bulgaria.

DUMINICA, 4 FEBRUARIE 1973

(Sala Magheru) : BUNĂ Sîmbătă, 3 FEBRUARIE 1973
ora 15,30; PROGRAMUL I

culturii universaledupăgă. Faptul se datorește, părerea mea, și situației pe care o trăiește creația lirică în zilele noastre, cînd afirmările sale gini mai puțin evidente, iar multe experimente etichetate ca acte novatoare in domeniul poeziei nu reprezintă, pentru moment, decît o aventură. De aceea, interesul nostru s-a îndreptat asupra unor poeți deja remarcați în circuitul valorilor culturii universale, cum sînt ! Vosnevskl, Jec- ques Prevert, Erza Pound, Pierre Emmanuel, Rene Char, Julian Tuwim etc., urmind ca in viitor să publicăm din Ahmetova, Gottfried Paul Celan etc.Toate acestea nu sînt cîteva exemple dintr-o mai bogată de opere care văzut sau urmează să vadă lumina tiparului în traduceri românești. Dar numai numărul acestora și nici chiar calitatea traducerilor nu conferă deplina valoare culturală a tezaurului literaturii universale pe care ni-1 apropiem. Pentru ca acesta să fie cu adevărat asimilat, el trebuie receptat prin perspectiva propriei culturi, cu antenele noastre experiențe, a ____ .despre lume care ne călăuzește.Este normal ca traducerile să se sincronizeze cu marile acte de cultură care se petrec în zilele noastre pe întreg globul pămîntesc. Dar cum informația noastră nu este întotdeauna la zi datorită lipsei de cadre pregătite pentru un anume domeniu sau altul, au fost momente cînd au avut loc opțiuni pentru unele cărți mediocre, la care aș adăuga șl unele ți! albe care se ivesc In rea muncă a traducerilor care ne-am propus să le lizăm. Din cauza lipsei de claliști avem foarte traduceri de pe continentul a- frican. Nu am publicat o antologie a marilor mituri din literaturile popoarelor africane. Tălmăciri din literatura japo-

versuriBenn,declt serie au

noastre propriei viziunii

spa- ma- pe rea- spe-putine

neză ea și din alte literatari asiatice sînt extrem de reduse. iar acțiunile noastre se împlinesc cu greu din cauza necunoașterii fenomenului literar respectiv.Același lucru se poate «pune și despre literatura latlno-ame- rlcană, colecția „Meridiane" fiind adesea Încărcată cu titluri care nu s-au bucurat de aprecierea cuvenită atlt din partea criticii literare cit și a masei de cititori.Uneori, valorile pe care ni la transmit unii scriitori contemporani sînt inegale. De aceea sint absolut necesare o serie de disocieri critice în legătură cu aceste opere, disocieri care nu au însoțit întotdeauna operele traduse, mal mult chiar, dorința de a fi „la zi“ a dus la traducerea unor cărți din literatura universală fără absolută, promovînd artistice infructuoase, mai mult dlscemămint tărirea valorilor, mesajului u- man al operelor, căci lectura unei cărți înseamnă o luare de atitudine care derivă din propria noastră poziție în universul valorilor, din concepția noastră materialist-dialectică despre lume. Ea se cere cu a- tit mai elaborat critică, cu cit cel care receptează este puțin Un simplu lector al perelor literar-artistice, cu cît el însuți participă la construirea propriului nostru cultural-artistic.cosmopolitismul s-au uneori, datorită lipsei rli, de discernămtnt, unei poziții șl unor ferme In problemele Scriitorii, criticii, editorii ' sînt chemați să-șl manifeste în a- cest proces al receptării și asimilării valorilor culturii versale capacitatea pentru că nici o operă de sau literatură, preluată In tutea unei mode, adoptată discernămînt, nu poate să vină o parte Integrantă a tarii poporului nostru.

valoare căutări Trebuie în cln-

mal
o-edificiu Snobismul, strecurat, de crite- absențel principii culturale.

unl- selectlvăx artă vir- fără de- cul-

FARA NE- 
ora 16; GAIȚELE — 
Teatrul de Comedie : 

— ora 10,30 și 15; 
COURAGE — ora 20; 

Mic : BALUL ABSOL- 
ora 10.30; PISICA

CRT- 
ora 10;

— ora 
Stat : 

ora 
Ro- 
ora 

al 
AZI 

Circul ..București“ :

9,00 Curs de limba germană.
9.30 A fost odată ca niciodată : 
„Crăiasa zăpezii“. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,10 Ansambluri 
folclorice. 10,40 De vorbă cu gos
podinele. 11,00 Selectiuni din emi
siunea „Promenada duminicală“. 
12,35 Cărți șl idei. 13,00 Tele
jurnal. 16,00 Telex. 16,05 Cunoaș
teți legile ? Prezentarea Legii nr. 
14 privind organizarea apărării 
naționale a Republicii Socialiste 
România. 16.20 Muzică populară.
16.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. 
Birult-au gîndul. Un mare 
nist al Moldovei : Dlmitrie 
temir. 19,20 1001 de seri. 19,30 
jurnal. 20,00 52 de inițiative 
de săptămînl. Pechea
20.15 Tele-enciclopedia. 21,00 Film 
serial : Mannlx. 21,50 Melodii ce 
nu se uită. 22,30 Telejurnal. 22,40 
Cupa mondială la schi alpin — 
slalom special femei. Transmisiu
ne de la Schruns (Austria). 23,10 
Seară de romanțe

PROGRAMUL II

19,00 
urna- 
Can- 
Tele- 
In 52 

anul II.

' 16,00 Agenda. 16.10 Azi și mîine. 
Emisiune de informație culturală.

un film pentru micii spectatori

România-film prezintăproză șl universală preocupările

8,00 Gimnastica pentru toți. 8,15 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8,30 Cravatele roșii. 10,00 Viața 
satului. 11,10 Omul șl muzica Iul. 
Serghel Prokofiev. 12,00 De strajă 
patriei. 12,30 Emisiune In limba 
maghiară. 14,00 Telex. 14.05 360
de grade. 17,10 Film serial pentru 
tineret. Pierduțl In spațiu. Epi
sodul XV — „Circul spațial“. 
17,55 Publicitate. 18,00 Cintara 
patriei. Concurs coral interjude- 
țean. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. Săptămlna politică internă 
și internațională In imagini. 20,10 
Reportajul săptămînli. De opt ori 
Lotru. 20,30 Film artistic. Stan și 
Bran — oameni orchestră. Pre
mieră pe țară. 21.45 Spectacol 
oferit de Ansamblul „Fetele din 
Takarazuka“ 22,10 Film documen
tar. U.R.S.S. — De la planul 
..Goerlo" la cele mai mari hidro
centrale din lume. 22,30 Telejurnal. 
22,40 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

Promenada duminicală, 
închiderea emisiunii

20,10 Eroi îndrăgiți

12,30 
15,00 
prînz. _ .
copii. Dlxy. 20,40 Caleidoscop 
tural-artistic. 21.00 Studioul 
zical. Capodopere ale muzicii 
versale. 21,50 Telex tehnico-ștlin- 
țitic. 22.10 Film serial. Mannlx 
(reluare).

producție a studioului Maxim Corki 
regia : llia Frez 
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Felicitări adresate 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaFericitul eveniment al celei de-a M-a aniversări a *11»!  dv. de naștere este pentru noi un prilej deosebit de plăcut pentru a exprima Excelenței Voastre felicitările noastre cele mal călduroase ți urările cele mal sincere de sănătate ți de fericire personală, precum ți de prosperitate tot mai mare pentru poporul român prieten, »ub Înalta ți înțeleaptă oonducere a Excelenței Voastre.

In cursul nopții de joi, s-a înapoiat în Capitală, venind de la Helsinki, delegația de depu- tați ai Marii Adunări Naționale, membri ai Grupului român al Uniunii interparlamentare, care a participat, între —31 ianuarie a.c., la lucrările Conferinței interparlamentare pentru cooperare și securitate europeană.Din delegație au făcut parte deputății : Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român al Uniunii interparlamentare. Ion Mărgineanu, secretar al Marii Adunări Naționale, A- lexandru lonescu. secretar al Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale, și Roman Moldovan, • președintele Camerei de comerț.
Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Emilian Manciur a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar, șl plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica A- rabă Siriană.
Vineri după-amiază, a avut loc în Capitală o manifestare prilejuită de sărbătorirea a 25 de aini de la înființarea Casei universitarilor din București, la care au luat parte academicieni, cadre didactice, alți oameni de știință șl cultură. Acad. prof. Gheorghe Mihoc, președintele Comitetului de conducere al Casei universitarilor, a făcut o Incursiune retrospectivă în ac tivitatea acestui lăcaș de cultură pusă în slujba ridicării necontenite a nivelului politico- ideologie și culbural-educativ al cadrelor didactice universitare.In numele conducerii Ministerului Educației și învățămîn tului, Alexe Popescu, adjunct al ministrului, a transmis feli citări Comitetului de conducere al Casei universitarilor pentru activitatea depusă și urări de rodnică muncă în viitor.

Turneul feminin, care reunește 18 șahiste, contează șl ca turneu zonal pentru campionatul mondial.• La Lausanne se desfășoară în aceste zile lucrările Comisiei executive a Comitetului internațional olimpic (C.I.O.), punctul principal înscris pe ordinea de zi fiind desemnarea orașului ce va găzdui Olimpiada albă din anul 1976. Membrii Comisiei C.I.O. vor studia dosarele prezentate de orașele Innsbruck (Austria), Tampere (Finlanda), Lâke Placid (S.U.A.) și regiunea Mont Blanc cu centrul ■ la Chamonix (Franța). în principiu, a fost stabilit ca alegerea viitoarei gazde a Jocurilor Olimpice de iarnă să fie făcută luni, 5 februarie. Nu este exclusă nici posibilitatea ca o hotărîre definitivă să fie luată la viitoarea Adunare generală a Comitetului internațional o- limpic.• Cea de-a treia întîlnire dintre pugiliștii sovietici șl a- mericani s-a disputat pe ringul din Omaha (Statul Nebraska) și a programat meciuri la 5 categorii. Victoria a revenit din nou boxerilor sovietici, de data aceasta cu scorul de 6—4. Victoriile oaspeților au fost obținute de Zasîpko, Zoriktuev și Lvov. Din echipa S.U.A. au terminat învingători Drake și Jo- nes.

Atmosfera de excelentă cooperare dintre țările noastre constituie un exemplu de colaborare intre popoare șl de menținere 
a păcii mondiale. Dorim mult să vedem dezvoltindu-se continuu relațiile, colaborarea și cooperarea dintre cele două țâri, In interesul popoarelor noastre.Folosim această fericită ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre expresia considerației noastre celei mal înalte.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Primire la tovarășul llie VerdețVineri dimineața, tovarășul llie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist •Român, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit pe Nguyen Dang Hanh,
Conferința de presă a 

ambasadorului R, I). VietnamNguyen Dang Hanh( ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Vietnam la București, a organizat, vineri la amiază, o conferință de presă.Au luat parte reprezentanți ai presei române și străine, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au participat Tudor D. lonescu, președintele Comitetului Național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, și alte persoane oficiale.Cu acest prilej, Nguyen Dang Hanh a adresat mulțumiri presei române pentru modul în care a evidențiat importanța și semnificația încheierii Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.Semnarea acordului — a spus ambasadorul R. D. Vietnam — a încheiat victorios lupta de eliberare națională a națiunii vietnameze Împotriva invadatorilor
La Casa ziariștilor

Vernisajul expoziției de fotografii
„U.R.S.S. la 50 de ani“In cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi semicentenarului creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, vineri a avut loc, la Casa ziariștilor din București, vernisajul expoziției de fotografii „U.R.S.S. la 50 de ani“ — expoziție realizată de Uniunea ziariștilor sovietici.Cu acest prilej, Mlrcea Ră- dulescu, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România, a vorbit despre importantele înfăptuiri obținute de popoarele Uniunii So-

• Competiția internațională masculină de patinaj viteză, desfășurată pe stadionul olimpic din Innsbruck, s-a încheiat cu victoria sportivului olandez Wim Beukers, care, la multia- tlon, a totalizat 183,973 puncte. Pe locul secund s-a clasat canadianul Andrew Barron — 185,855 puncte, urmat de olandezul Gerry Woudenberg — 188,514 puncte.« Tradiționala competiție de floretă „Clialange Martini“, prima întrecere „clasică“ a noului sezon internațional, va a- vea loc în zilele de 3 și 4 februarie Ia Paris. întrecerile se vor desfășura în sala „Pierre de Coubertin“. La întreceri (masculin și feminin) și-au anunțat participarea peste 400 de sportivi și sportive.« Pe stadionul „Bislet" din Oslo se fac intense pregătiri în vederea campionatelor mondiale de patinaj viteză (rezervate sprinterilor), care vor tivea Ioc la sfîrșitul săptămînii viitoare. La întreceri și-au a- nunțat participarea patinatori și patinatoare din 14 țări (30 femei și 38 bărbați).• Turneul internațional masculin de tenis desfășurat la Des Moines (Iowa) s-a încheiat cu victoria jucătorului american» Clark Graebner. în finală, Graebner l-a întrecut în trei seturi cu 7—5, 5—7, 6—4 pe te- 

ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, și pe Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, la cererea acestoraCu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.(Agerpres)

străini, deschizind o nouă etapă, de luptă revoluționară pentru a menține pacea, unitatea țării Aceasta constituie, de asemenea victoria popoarelor țărilor jn- dochineze unite, o 1 victorie a forțelor socialiste, a popoarelor iubitoare de libertate și dreptate din întreaga lume printr» care se află și poporul american.Guvernul R. D. Vietnam respectă acordul semnat și va face tot ceea ce-i stă în putință pentru aplicarea cu strictețe a prevederilor scrise ale Acordului.Subliniind însemnătatea sprijinului acordat de țările socialiste, de guvernele și popoarele țărilor prietene de pe cinci continente. inclusiv de poporul ■>- merican. ambasadorul Republicii Democrate Vietnam și-a exprimat profunda recunoștință. pentru ajutorul prețios în toate domeniile oferit de partidul. guvernul și poporul român în obținerea victoriei poporului vietnamez. (Agerpres)

vietice în cele cinci decenii de la crearea statului sovietic. In continuare. ziaristul Nicolae Dragoș a împărtășit impresii de• călătorie din U.R.S.S.N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei U.R.S.S la București, a subliniat că organizarea acestei expoziții se înscrie în cadrul manifestărilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică.(Agerpres)

nismanul grec Nikola Kaloghe- ropoulos.• In turul doi al turneului internațional de tenis de la Richmond (Virginia), asul australian Rod Laver l-a eliminat cu 6—3. 7—5 pe americanul Frank Froehling. Celălalt mare favorit al concursului, australianul Roy Emerson, l-a învins cu 3—6, 7—6, 6—1 pe sud-afri- canul Robert Maud.« „Festivalul șahist“ din O- landa se apropie de sfîrșit, iar lupta se menține strînsă în cla-
MERIDIANsamentele celor trei turnee. în grupa maeștrilor, înaintea ultimei runde, Theodor Ghițescu se află pe primul loc al clasamentului cu 10 puncte, urmat la o jumătate de punct de argentinianul Quinteros.Ambele reprezentante ale României în turneul feminin au obținut victorii în runda a 14-a : Polihronlade a cîștigat la O’Sherry și Teodorescu la Fer- rer. O curiozitate a acestei runde a constituit-o faptul că toate victoriile au fost realizate cu piesele negre. în clasament a trecut din nou pe primul loc Elisabeta Polihroniade, care Împarte acum poziția de lideră cu Ivanka (Ungaria) — ambele a^înd cîte 10 puncte.

Tinăra muncitoare Mariana Ciobanu, de la Fabrica de pielărie îi 
încălțăminte „Străduința“—Suceava, fruntașă la secția cusut-bandă 

Foto: O. PLECAN

TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri ai Republicii Socialiste România au primit din partea tovarășului KIM IR SEN, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene și a tovarășului KIM IR, premier al Consiliului Administrativ ai Republicii Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :Vă sîntem profund recunoscători pentru condoleanțele exprimate în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, în legătură cu încetatarea din viață a tovarășului Zăng Zun Thek, membru supleant al Comitetului Politic al Partidului Muncii din Coreea, vicepre- mier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a primit din partea tovarășului KIM IR, premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :Vă exprim profunde mulțumiri pentriî felicitările călduroase pe care mj le-ați transmis în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România șl al dumneavoastră personal cu prilejul alegerii mele ca premier al Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene.Exprimîndu-mi încrederea că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre popoarele celor două țări se vor întări și dezvolta și mai mult în viitor, vă doresc din inimă succese în activitatea dumneavoastră consacrată dezvoltării și înfloririi Republicii Socialiste România.
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Armatei Populare Coreene, vineri seara a avut loc la ambasada R.P.D. Coreene o gală de filme oferită de colonel Son Ghiăng Zun, atașat militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București.Au participat generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.A fost prezent Li Ho Zang. însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București.Vineri a sosit la București Dan Bjorner, președintele Camerei de comerț din Copenhaga. La aeroportul Otopeni. oaspetele a fost intîmpinat de reprezentanți ai Camerei de comerț a Republicii Socialiste România. A fost, de asemenea, prezent consilierul comercial al ambasadei d-meze la București.

si•>La Piatra Neamț a avut loc vineri solemnitatea înmînării de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unui număr de 52 de muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni de la Combinatul de îngrășăminte azotoase cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a acestei importante unități a industriei noastre chimice.In numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul Cristofor Simionescu, membru al Consiliului de Stat, care i-a felicitat călduros pe cei decorați.Cei distinși au fost felicitați,

Solemnitatea inminării unor ordine

DIN PROGRAMUL 
COMPETIȚIONALFOTBAL. Azi, are loc la Sna- gov ultimul meci de antrenament al Lotului A în compania echipei Petrolul, înaintea plecării In turneul din Spania și Franța.• Duminică, de la ora 11, în Giulești, Rapid întîlnește pe Metalul București.• în cadrul „Cupei 16 Fe- februarie", Consiliul pentru e- ducație fizică și sport al Sectorului 6 și Asociația sportivă „Cutezătorii“, organizează duminică de la ora 12, în sala de sport a Palatului Pionierilor, Întreceri de minifotbal, pentru clasele a V-a și a Vl-a.HOCHEI. Campionatul național are programat ultimul tur, pentru grupa A între 7-10 februarie la București, iar între 12-15 februarie pentru grupa B la Cluj.SCHI. La Poiana Brașov au Ioc campionatele naționale de biatlon. Azi are loc cursa de 15 km pentru tineret, iar duminică este ziua întrecerilor de ștafetă a biatloniștilor. Aceste campionate sînț onorate de prezența unor sportivi din U.R.S.S., Cehoslovacia și R.D. Germană.JUDO. Pentru cei mai mici judokani (juniori) este rezervată întrecerea de azi, (ora 16) din Capitală și, mîine (ora 8,30) din sala Floreasca, organizată în cadrul etapei pe municipiu.ATLETISM. In cinstea zilei de „16 Februarie“ clubul „Rapid“ organizează tradiționala sa competiție de atletism, azi de

Consfătuire 

privind îmbună

tățirea circula

ției rutiereVineri dimineața s-au deschis, In Capitală, lucrările Consfătuirii privind Îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră, creșterea gradului de siguranță a circulației și întărirea disciplinei pe drumurile publice, organizată de Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.La lucrările consfătuirii participă tovarășii Emil Drăgă- nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ion Stănescu, ministru de interne, Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru economia și administrația locală, cadre de conducere din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, din alte instituții și organizații centrale.In cuvîntul de deschidere, tovarășul Emil Drăgănescu, a a- rătat că sporirea rapidă a numărului de autovehicule, ca urmare a dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale și a creșterii nivelului de trai al populației, a dus la intensificarea circulației pe drumurile' naționale. El a ■ menționat că asigurarea unei circulații fluente și sigure pe șosele reprezintă o problemă de deosebită actualitate, la rezolvarea căreia sînt datori să contribuie toți factorii de răspundere din ministere, întreprinderi și instituții, a căror activitate este legată direct de aspectele pe care le prezintă traficul rutier.în continuare, tovarășul Ion Stănescu, a prezentat o amplă informare din care s-au desprins realizările obținute în domeniul traficului rutier, precum și măsurile care trebuie luate în continuare pentru creșterea gradului de siguranță și întărirea disciplinei pe drumurile publice.Numeroși participanți Ia discuții au făcut propuneri menite să ducă la îmbunătățirea circulației rutiere pe întreg cuprinsul țării.Lucrările conferinței se încheie în cursul zilei de sîmbătă.*Cu acest prilej, în holul principal al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor s-a organizat o expoziție care prezintă instalații și echipamente utilizate în acțiunea de modernizare a circulației rutiere.(Agerpres)

de asemenea, de tovarășii Ștefan Boboș, prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., președintele Consiliului popular județean și Gheorghe Caranfil, adjunct al ministrului industriei chimice.Operatorul chimist lori Al- bu și ing. Mihai Vicol, directorul general al combinatului, au adresat calde mulțumiri conducerii partidului și statului nostru, exprimînd angajamentul colectivului de a îndeplini cu succes, sarcinile maximale stabilit« pentru acest an și a înfăptui cincinalul înainte de termen. (Agerpres)

la ora 16,30 (sala „23 August") și duminică, de la ora 10 („Stadionul Tineretului“).PATINAJ. Azi și mâine, la Sibiu, are loc un concurs de viteză dotat cu „Cupa Păltiniș“.POPICE. Pe arena „Voința" din Capitală, azi de la ora 9 și după amiază de la ora 16, iar duminică de la ora 9 are loc întîlnirea internațională dintre Voința București și Sparta- kus Budapesta, cu participarea formațiilor masculine și feminine.BOX. Azi de la ora 18, în sala Giulești are loc a doua gală de verificare a stadiului de pregătire a unor pugiliști seniori și juniori.• Duminică dimineața, în sala „Semănătoarea", de la ora 10, va avea loc o reuniune de box care contează pentru campionatul național al juniorilor, etapa preliminară.VOLEI. în organizarea asociației sportive „Spartac“ are Ioc în Capitală, în sala Institutului pedagogic, întreceri dotate cu „Cupa comerțului socialist" pentru echipe feminine, la care și-au anunțat participarea și divizionara A. Azi de la ora 17, au loc partidele Spartac— Universitatea și I.E.F.S.—Ceahlăul. Duminică, de la ora 10, se vor întrece învinsele și învingătoarele între ele.
GABRIEL FLOREA

25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare 

fi asistentă mutuală dintre Republica Socialistă Romănia fi U.R.S.S.

AdunareaCu prilejul Împlinirii a 25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și, asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, vineri după-amiază a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Consiliul Culturii șl Educației Socialiste și Consiliul General A.R.L.U.SIn prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Rădu- lescu, membru ai Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Janos Fazekaș, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., llie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S. Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Nicolae Eco- bescu, adjunct al ministrului a- facerilor externe, general-colo- nel Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Petre, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., E- lisabeta Dicu, erou al Muncii Socialiste, muncitoare la Filatura Românească de Bumbac.în prezidiu a luat, de asemenea, loc V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.La adunare au participat oameni ai muncii din întreprinderi și instituții din Capitală, reprezentanți ai unor instituții centrale și ai organizațiilor obștești.Erau prezenți membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La deschiderea adunării festive au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Uniunii Sovietice.Despre cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică a vorbit tovarășul Ja- nos Flazekas.Această aniversare, a spus vorbitorul, ne oferă un nou prilej de a evoca bunele relații de colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, între P.C.R. și P.C.U.S., între poporul român și popoarele sovietice, relații cu o veche tradiție, care cunosc o dezvoltare continuă.Dorința ambelor popoare de a dezvolta în continuare colaborarea frățească româno-sovie- tică și-a găsit expresia în noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat în 1970, la București.O semnificație deosebită o are consfințirea prin Tratat a principiilor fundamentale ale dezvoltării relațiilor dintre România și U.R.S.S., principiile raporturilor de tip nou dintre țările socialiste • respectarea suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și neamestecului reciproc în treburile interne, întrajutorarea tovărășească și avantajul reciproc. Totodată, România și U- niunea Sovietică și-au reafirmat — prin acest Tratat — ho- tărîrea lor de a acționa cu fermitate împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, de a-și aduce contribuția, alături de celelalte țâri socialiste, de forțele anti- imperialiste, la triumful cauzei păcii în lume.Pentru adîncirea colaborării multilaterale româno-sovietic« o importanță deosebită au întîl- nirile și convorbirile dintre conducătorii de partid și de stat ai României și ai Uniunii Sovietice, și înainte de toate, între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Illci Brejnev. Pe a- ceastă linie se înscriu cele două întîlnirl care au avut loc în anul 1972 între tovarășii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev — la 1 august, în Crimeea și la 23 decembrie, cu prilejul participării la festivitățile de la Moscova consacrate semicentenarului creării U.R.S.S.Reliefând caracterul rodnic al colaborării dintre statele noastre, vorbitorul a consemnat, în context, dezvoltarea continuă înregistrată și de relațiile economice dintre cele două țări, faptul că schimburile comerciale au crescut an de an, U.R.S.S. ocupind constant primul loc în comerțulXexterior al României, iar cooperarea, șl specializarea în producție, reciproc avantajoase, se intensifică. O dezvoltare continuă cunosc, de asemenea, și colaborarea teh- nico-științifică, schimburile culturale și artistice, dintre cele două țări.O importanță esențială pentru întărirea și amplificarea raporturilor de colaborare româ- no-sovietice au legăturile frățești dintre Partidul Comunist Român și,. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — partide de guvernămînt, forța conducătoare în cele două țări. Se dezvoltă, de asemenea, schimburi de păreri și de experiență, pe linie de partid și de stat, în diferite probleme ale construcției socialiste și comuniste, schimburi pe linia organizațiilor de masă și obștești, între județe și municipii din România și regiuni, raioane și orașe din Uniunea Sovietică, Intre colective de oa-, meni ai muncii din cele două țări. La dezvoltarea prieteniei dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice o importantă contribuție aduc Asociația română pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică și Asociația de prietenie sovie- to-română.Referindu-se la succesele remarcabile obținute de popoarele sovietice, sub conducerea Partidului Comunist. în traducerea în viață a hotărîrilor celui de-al XXIV-lea Congres al partidului, vorbitorul a relevat că oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu solidaritate frățească și se bucură din toată inima de aceste rezultate. văzînd în ele un aport de mare însemnătate la întărirea

festivă dinforțelor socialismului din întreaga lume, a frontului antiim- perialist mondial.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la hotărîrea cu care întregul naostru popor s-a angajat în înfăptuirea amplului program adoptat de cel de-al X-lea Congres și de Conferința Națională a partidului în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Partidul își îndeplinește în mod neabătut rolul de forță politică conducătoare a întregii noastre societăți. Adîncile transformări înnoitoare în viața poporului muncitor, victoriile dobîndite în opera de făurire a socialismului, prestigiul de care se bucură România în rîndul popoarelor lumii sînt indisolubil legate de excepționala contribuție personală, teoretică și practică, a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.DOrim să subliniem și cu a- câst prilej că în lupta pentru făurirea vieții noi, socialiste. România s-a bucurat de sprijinul Uniunii Sovietice, al țărilor de democrație populară, al forțelor revoluționare șl progresiste din întreaga lume. La rîndul său. poporul nostru și-a manifestat puternic solidaritatea internaționaiistă cu popoarele țărilor care au pășit pe calea făuririi noii societăți, cu clasa muncitoare, cu ’forțele democratice și progresiste de pretutindeni.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la principiile politicii externe a statului nostru. Republica Socialistă România participă activ ia viața internațională, militează cu fermitate pentru o politică de colaborare între toate statele, pentru o pace trainică pe pă- mînt. In centrul politicii sale externe, România pune în mod ferm și neabătut prietenia, colaborarea și alianța frățească cu toate țările socialiste. Parte integrantă a sistemului mondial socialist, România extinde colaborarea economică șl teh- nico-științifică cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste, dezvoltă colaborarea militară cu statele membre ale Tratatului de la Varșovia și cu celelalte țări socialiste. Tara noastră acordă o deosebită atenție colaborării cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independenței, cu mișcarea de eliberare națională. Acțlonînd în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră dezvoltă larg relațiile pe plan po- litico-dipîomatic, economic, teh- nico-științific și cultural cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.La baza relațiilor sale cu toate statele. România așează principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, renunțării la forță.Evoluția evenimentelor în ultimii ani confirmă pe deplin justețea politicii externe a României, a hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale cu privire la viața și relațiile internaționale.Poporul român, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, a spus în continuare' vorbitorul, salută cu adîncă bucurie și satisfacție semnarea Acordului pentru încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. Reafirmăm încă o dată solidaritatea noastră militantă cu lupta poporului vietnamez, cu aspirațiile sale naționale. Sîntem hotărîți să dezvoltăm larg colaborarea cu poporul vietnamez, cu celelalte popoare din Indochina, considerînd că pe a- ceastă cale vom putea contribui la înlăturarea urmărilor războiului, la întărirea prieteniei între popoarele noastre.Ca urmare a activității intense depuse de România, Uniunea Sovietică, de celelalte țări socialiste, viața politică în Europa evoluează în ultimii ani în direcția destinderii, creîndu-se condiții favorabile pentru începerea lucrărilor Conferinței general-europene pentru securitate șl colaborare. România este hotărîtă să-și aducă și în continuare contribuția activă, atît la pregătirea, cît și la ținerea cît mal grabnică a conferinței, pentru ca hotărîrile ce se vor lua să țină seama de dorința șl interesele tuturor popoarelor din Europa, să asigur» așezarea relațiilor dintre ele pe o bază nouă, să garanteze dezvoltarea liberă, independentă a fiecărei națiuni, colaborarea pe toate planurile între statele continentului.La a 25-a aniversare a semnării primului Tratat de prietenie româno-sovietic, a spus în încheiere vorbitorul, putem afirma cu satisfacție că relațiile dintre țările noastre cunosc o dezvoltare continuă, devenind tot mai trainice, spre folosul ambelor noastre popoare. Dînd glas gîn- durilor întregului nostru popor tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la adunarea festivă de la Moscova consacrată semicentenarului creării U.R.S.S. a exprimat „convingerea noastră fermă că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Uniunea Sovietică și România, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre poporul român și popoarele sovietice se vor dezvolta și întări tot mai mult în viitor“.Cu prilejul acestei aniversări adresăm poporului frate sovietic cele mai calde felicitări și urări de noi și mari victorii pe drumul construcției comuniste, al prosperității și fericirii.La Adunarea festivă a luat apoi cuvîntul ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko.Evocînd tradiționalele legături de prietenie și solidaritate so- vieto-române, solidaritatea oamenilor muncii din cele două țări în timpul Revoluției din*Cu același prilej, la casele prieteniei româno-sovietice din Brașov. Constanța, Cluj și Cra- lova au avut loc adunări festive

CapitalăOctombrie, solidaritatea frățească a poporului sovietic cu lupta muncitorilor din România, vorbitorul a relevat : Strălucitele victorii ale Armatei. Sovietice asupra Germaniei fasciste și insurecția armată de la 23 August 1944, efectuată în aceste condiții, acțiunile de luptă comune ale trupelor sovietice și române din etapa finală a războiului au creat condiții pentru ca această prietenie să cunoască un conținut calitativ nou.După victoria asupra fascismului, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre s-au dezvoltat și s-au întărit z» de zi.La 4 februarie 1948 a fost semnat primul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre U.R.S.S. și România, care a constituit o temelie trainică pentru dezvoltarea și adîncirea relațiilor multilaterale dintre cele două țări, a subliniat apoi vorbitorul. în această ordine de idei, el a evocat dezvoltarea relațiilor comerciale, a colaborării economice și tehni- co-științifice. în prezent, Uniunii Sovietice îi revine 25 la sută din comerțul exterior al României. Capătă un loc tot mai important cooperarea și specializarea în producție. Se dezvoltă rodnic colaborarea tehnico-ști- ințifică, se lărgesc schimburile în domeniul culturii și presei, radiodifuziunii și televiziunii, ocrotirii sănătății și sportului.O mărturie a forței vitale » Tratatului din 1948, a spus în continuare vorbitorul, o constituie și noul Tratat semnat între țările noastre la 7 iulie 1970. Acest Tratat reprezintă un pai important în dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre.Amintind că recent s-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a constituirii U.R.S.S., vorbitorul a evidențiat faptul că festivitățile jubiliare au slujit oamenilor muncii sovietici ca un stimulent însuflețitor în îndeplinirea mărețeor sarcini puse de Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., menționînd rezultatele bune obținute în dezvoltarea producției industriale și agricole, a științei și tehnicii, a culturii, în creșterea bunăstării oamenilor muncii în prezent. în Uniunea Sovietică se duce o luptă neobosită pentru îndeplinirea sarcinilor social-economice ale anului 1973, anul hotărîfor al cincinalului. Noi căutăm să folosim mai din plin și mai eficient toate resursele țării. să asigurăm dezvoltarea continuă a economiei și creșterea bunăstării poporului.Pe plan internațional, a spus el, eforturile P.C.U.S. și ale Statului Sovietic sînt îndrepta te spre întărirea alianței state lor socialiste, spre colaborarea frățească multilaterală dintre ele, spre consolidarea și dezvol tarea sistemului mondial al so cialismului. Ele sînt îndreptate spre lichidarea încordării internaționale și a focarelor agresiu nii imperialiste, spre sprijinirea luptei de eliberare națională i popoarelor.Datorită acțiunilor active . ale U.R.S.S. și altor țări socialiste frățești s-au produs mutații vizibile în arena internațională. A~ intrat în stadiul practic pregătirea Conferinței general-europene în problemele securității și colaborării.împreună cu întreaga omenire progresistă, noi ne bucurăm că pe pămîntul mult încercat al Vietnamului a fost restabilită pacea. Aceasta este o uriașă victorie a eroicului popor vietnamez în lupta împotriva imperialismului. Aceasta este o mare victorie a solidarității' de luptă a țărilor socialiste frățești, o victorie a tuturor forțelor iubitoare de pace.Uniunea Sovietică, fidelă politicii de coexistență pașnică, acționează activ pentru dezvoltarea de relații de colaborare reciproc avantajoase cu toate țările.Tara noastră va acționa și în viitor în arena internațională împreună cu țările frățești ale socialismului, cu partidele ->o- muniste și muncitorești, va întări solidaritatea cu forțele revoluționare ale timpului nostru.In încheierea cuvîntării sale, ambasadorul V. I. Drozdenko a spus : Oamenii sovietici prețuiesc mult relațiile de prietenie frățească dintre popoarele si partidele noastre, de colaborare între statele noastre socialiste.Folosul reciproc al acestei colaborări devine cu fiecare zi tot mal palpabil. C.C. al P.C.U.S. și Guvernul sovietic acordă o mare importanță faptului că a- ceastă colaborare să fie șl mai multilaterală, și mal rodnică. Aceasta o atestă întrevederile care au avut loc în august si decembrie 1972 între tovarășii L. I. Brejnev și Nicolae Ceaușescu, numeroasele contacte dintre activiștii de partid și conducătorii organelor de stat, dintre oamenii de știință și cultură, dintre oamenii muncii din țările noastre. Noi pornim de la ideea că dezvoltarea continuă n relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală corespunde intereselor popoarelor sovietic și român, ale întregii comunități socialiste și ale mișcării comu- niște mondiale, intereselor pă- 1 cil și securității internaționale.Au trecut 25 de ani din momentul semnării primului Tratat de prietenie, colaborare si asistență mutuală dintre țările noastre. Pe noi ne unește comunitatea orinduirii social-economice șl a ideologiei. Popoarele noastre au același țel — socialismul și comunismul, lupta pentru pace și progres. Este a- ceasta temelia trainică pe care se vor dezvolta și de acum înainte, potrivit principiilor mar- xism-leninismului și ale internaționalismului socialist, prietenia și colaborarea noastră multilaterală.Urăm poporului frate român noi succese în construirea so- . cietății socialiste dezvoltate.* * *la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat precum și ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.



Consultările multilaterale Revendicările

de la Helsinki panamezilor

La Moscova și Kiev

Adunare festivă consacrată

O reformă așteptată
O SAPTAMÎNA DE MIȘCĂRI REVENDICATIVE ÎN UNIVERSITĂȚILE 
Șl ȘCOLILE ITALIENE ÎN SPRIJINUL REFORMEI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

La sfîrșltul lunii ianuarie a anului trecut, capitala Italiei 
cunoaște cele mai puternice demonstrații ale elevilor și pro
fesorilor din istoria țării. Șl anul acesta, elevi, studenți șl ca
dre didactice din învățămintul elementar, mediu și universitar 
au declarat greve articulate în cursul săptăminii trecute, gre
ve însoțite de ample demonstrații.

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI
DECLARATIILE MINISTRULUI 
DE EXTERNE AL REPUBLICII 

PANAMAIn cadrul reuniunii multilaterale de la Helsinki, consacrată pregătirii Conferinței generai-europene pentru securitate și cooperare, vineri, au luat cuvîntul reprezentanții Olandei, Irlandei, Norvegiei. Marii Britanii și României.In cuvîntul său, locțiitorul șefului delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti, a prezentat poziția țării noastre față de problemele ce se circumscriu primului punct al ordinii de zi a viitoarei conferințe generai-europene pentru securitate și cooperare.De la începerea celei de-a doua faze a consultărilor, a spus reprezentantul României, au fost prezentate numeroase documente care conțin propuneri deosebit de utile, concepute în că ze în să de
spirit constructiv, logică, considerăm dorit să se procede- curînd la redactarea a ceea ce urmează

într-un ordine este de cit mai comun fie primul punct al ordinii zi a Conferinței pentru securitate șl cooperare. Avem în vedere documentele reuniunii care conțin propunerile precise formulate de delegațiile Elveției, Uniunii Sovietice, României, Belgiei, Italiei Austriei, Suediei. Iugoslaviei, Olandei, Spaniei.După ce a arătat că dezbaterea angajată asupra chestiunilor politice de substanță a pus în lumină preocuparea comună de a da viitoarei conferințe semnificația unui eveniment major pentru edificarea unui sistem durabil de securitate și cooperare în Europa, reprezentantul României a spus : Apare evident faptul că realizarea securității reclamă nere- cUrgerea Ia forță sau la amenințarea cu folosirea forței, în nici o formă și In nici o împrejurare. Aceasta este premisa esențială, destinată să așeze raporturile Intre state pe baze noi, calitativ superioare. Subliniind că securitatea europeană trebuie concepută ca un sistem de angajamente liber oonsimți- te, clare și precise, din partea tuturor statelor, vorbitorul a relevat că asemenea angajamente vor trebui să fie însoțite da măsuri concrete care să excludă recurgerea la forță sau la amenințarea cu folosirea el în relațiile dintre stata, care să ofere tuturor țărilor garanția deplină că vor fi ia adăpost de orice act de agresiune și care să asigure condițiile necesare pentru ca toate națiunile să se poată dezvolta liber, conform propriei lor voințe și să poată coopera pe baza respectului principiilor fundamentale ale

cu participarea tuturor țărilor interesate.Schimburile de vederi desfășurate au pus în lumină importanța deosebită a folosirii în exclusivitate a mijloacelor pașnice pentru reglementarea diferendelor existente sau care ar putea apărea între statele Europei. Acceptarea generală a aplicării mijloacelor pașnice pentru reglementarea diferendelor presupune abolirea pentru totdeauna a folosirii forței în viața internațională, condiție esențială a însănătoșirii climatului politic internațional.Ni se pare deosebit de important, a spus reprezentantul României, ca, în faza nouă în care se află consultările fază de armonizare a propunerilor, să putem trece la elaborarea concretă a formulării primului punct al ordinii de zi a conferinței. Esența comună a propunerilor, deja conturată, ar trebui, acum, să fie tradusă în cuvinte care să aibă aceeași semnificație pentru toți. Aceasta este o sarcină care necesită spirit constructiv, receptivitate și colaborare fructuoasă, In vederea degajării unei formule general acceptabile. Delegația ro- mâhă este convinsă că în lumina experienței oferită de activitatea comună desfășurată pină acum, o asemenea abordare este întru totul realizabilă.

stăpînlstadiulIn pro-

Mlnlstrul de externe panamez, Juan Antonio Tack, a relevat, într-un discurs, că lupta poporului din Panama pentru lichidarea dominației Statelor Unite în zona canalului interoceanic care străbate teritoriul statului reprezintă o mărturie a dorinței panamezilor de a fl tn propria lor țară.Referindu-se la contactelor cu S.U.A.blerna încheierii unui tratat nou, mal echitabil, privind Canalul Panama, ministrul de externe a precizat că Statele Unite nu au răspuns încă la propunerile panameze, a- vansate la începutul lunii decembrie 1972. Punînd condiții inacceptabile. S.U.A. caută să asigure prezența In Panama a unor instituții ale lor. care nu au nici un fel de tangență cu deservirea canalului interoceanic și insistă. de asemenea, asupra menținerii pe teritoriul panamez a bazelor lor militare — a arătat Juan Antonio Tack.în continuare, el a amintit că pretențiile S.U.A. contravin Cartei O.N.U. și spiritului vremii.

împlinirii a 25 de ani de la 
semnarea primului Tratat

româno-sovieticLa 2 februarie, la Casa Sindicatelor din Moscova a avut loc 1 adunare festivă a reprezentanților oamenilor muncii, consacrată împlinirii a 25 de ani de la semnarea primului Tratat româno-sovietic de prietenie. colaborare și asistență mutuală.în prezidiul adunării au luat loc G. I. Voronov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., V. I. Dolghih, secretar al C.C. al P.C.U.S., G. S. Dzoțenidze, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. I. Ko- notop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S.. președintele Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-române, miniștri și alte persoane oficiale.In prezidiu au luat loc de a- semenea, Gheorghe Badrus, ambasadorul României în U- niunea Sovietică, delegația A.R.L.U.S., condusă de Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, aflată la Moscova. ,Lulnd cuvintul, M. A. Leseciko a evocat relațiile multi-

In Mozambicul liber

laterale dintre cele două țări în anii care au trecut de la semnarea primului tratat, subliniind colaborarea economică reciproc-avantajoasă dintre România și Uniunea Sovietică, ce s-a dezvoltat an de an. Vorbitorul a relevat, totodată, dezvoltarea relațiilor dintre partidele comuniste ale celor două țări, însemnătatea deosebită a întrevederilor și convorbirilor dintre conducătorii partidelor și guvernelor sovietic și român, dintre tovarășii L. I. Brejnev și Nlcolae Ceaușescu, precum și dintre tovarășii A. N. Kosî- ghin și Ion Gheorghe Maurer.A luat apoi cuvîntul ambasadorul român, Gheorghe Badrus, care a făcut o amplă prezentare a succeselor dobîndite de oamenii muncii din țara noastră, a relevat pe larg relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre România șl U.R.S.S.. evidențiind importanța Tratatului de prietenie, colaborare șl asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., Încheiat In iulie 1970. Vorbitorul 4 exprimat convingerea că prietenia șl colaborarea româno-sovietică vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume. El a expus liniile directoare ale politicii externe promovate de Partidul Comunist și guvernul român.Adunarea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Recrudescența mișcării revendicative in cadrul școlilor italiene are la bază dezamăgirea provocată de ami- narea repetată a promisei reforme a învățămîntului. Intr- un comunicat al Federației milaneze a Partidului Comunist Italian publicat de ziarul „L’U- nila" se arată că în condițiile actuale este necesar ca tineretul italian să-și Întărească și mai mult forțele oentru ca prin amploarea acțiunilor sale de protest să smintească guvernului că are .ie rezolvat problema in- vățămintului. In comunicat se subliniază și necesitatea de a se garanta studenților libertatea de a participa la dezbaterile privind reforma școlii italiene și îmbunătățirea condițiilor de studiu, „la modificarea unui sistem de invățămint arhaic".Problema unei reforme de a- cest gen este veche, invățămîn- tul din Italia de toate gradele trecînd de ani de zile printr-o criză. Fiecare nou guvern anunța in programul său de guver- nămînt, cu regim de prioritate, o reformă a învățămîntului. In anul 1968 a fost elaborată o le- ge-cadru privind dezvoltarea șl modernizarea școlii. Au trecut insă cinci ani și școala italiană cunoaște aceeași situație materială dificilă. In repetate rîn- duri, părinți și profesori au protestat Împotriva insuficientului efort al statului și municipalității pentru dezvoltarea tnvăță-

mintului. De curind. Partidul Comunist Italian a înaintat senatului un proiect de lege cu privire la reforma universitară. Principalele puncte ale propunerii se referă la asigurarea reală a dreptului la învățătură pentru toți tinerii, lichidarea conservatorismului și autoritarismului organelor conducătoare ale universităților, reducerea taxelor școlare etc.Scrisori și petiții tu fost înaintate conducerilor grupurilor parlamentare al" diferitelor partide politice, autorităților locale, asociațiilor de părinți, ale federațiilor sindicale și altor organizații obștești. Unul din aspectele care provoacă nemulțumire în rîndul celor interesați do problemele unei educații temeinice și mai ales, eficiente, este fenomenul supraaglomerării școlilor, adică școli ce depășesc cu procente variind între 20—50 la sută numărul normal de elevi. De exemplu, pentru 8 500 de familii din Nuova Magliana există o singură școală elementară. Această situație este rezultatul insuficienței fondurilor destinate construcției de noi clase dar și numărului redus de cadre didactice. Sin» cazuri cînd la 300—350 de studenți revine un singur profesor, îndeosebi în universitățile din orașele mari, unde numărul tinerilor dornici să urmeze cursurile Invățămintului superior crește de la an la an. Cotidianul „CORRIERE DE LA SERA*  icria că sînt necesare minimum 40 000 de posturi noi de

învățători și profesori. Din cauza supraaglomerării școlilor. 40 la sută din copii nu au posibilitatea să frecventeze școala medie din lipsă de locuri. La fel și în ceea ce privește școala secundară superioară, adică liceele.Orictt ar părea de surprinzător, într-o țară in care tradițiile de cultură și artă sînt străvechi, mai există încă tn plin secol al XX-lea analfabeți. Presa italiană relevă că în domeniul învățămîntului general, un copil din trei este în afara școlii. Aici trebuie amintit un alt aspect al crizei învățămîntului și anume, majorarea prețurilor manualelor, rechizitelor și uniformelor, fapt care face ca mulț’ copii provenind din familii cu venituri modeste să rămînă te afara școlii.Paralel cu îmbunătățiri de ordin material, mișcarea pro- testatar-revendicativă a elevilor și studenților italieni vizează o reformă de structură i învăță- mintului, îndeosebi o punere de acord a universităților cu epoca de avlnt a științei. Pe lingă numărul mic al corpului didactic, al sălilor de cursuri, al burselor de stat, fondurile reduae destinate învățămîntului superior fac ca laboratoarele facultăților de știință să nu fie pe măsura cerințelor unui Invăță- mînt modern.Observatorii actualelor fră- mintări din școlile și universitățile italiene sînt de părere că este vorba de a mișcare amplă jare vizează grăbirea unor .ransformări profunde, absolut necesare ale învățămîntului, și că atîta vreme cit aceste transformări nu vor fi înfăptuite, tensiune» șl tulburările vor continua.
RODICA tepeș

coopera pe baza respe principiilor fundamentale dreptului internațional.A reieșit în mod unanim din dezbateri necesitatea de a defini cu precizie principiile fundamentale ale relațiilor Intre state în Europa. Delegația română consideră că este absolut necesar să se ajungă Ia e- nunțarea clară și completă a principiilor c®re să guverneze raporturile Intre state. Este imperios necesar ca aceste principii să fie aplicate în mod permanent, integral, de către toate statele și față de fiecare stat.A fost, de asemenea, relevată, a spus reprezentantul României, importanța abordării aspectelor militare ale securității, precum si a realizării unor măsuri destinate să sporească stabilitatea și încrederea pe continent Aceasta, deoarece realizarea unor măsuri practice de dezangajare militară șl de dezarmare trebuie să ducă la consolidarea stat și a Europei fn ansamblu. 
Examinarea unor astfel de măsuri practice trebuie să se efec
tueze, după părerea noastră.

securității fiecărui Suropel în ansamblu.

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI 

DE SECURITATE
alConsiliul de Securitate O.N.U. s-a întrunit din nou pentru a dezbate plingerea prezentată de Zambia in legătură cu hotărîrea autorităților rhodesiene de închidere a frontierei cu această țară. în cadrul ședinței au fost prezentate Consiliului două proiecte de rezoluție, avînd drept autori reprezentanții Guineei, Kenyel, Sudanului și Iugoslaviei.Proiectele de rezoluție tratează aspectele politice ale problemei Rhodesiel, în legătură cu închiderea frontierei cu Zambia, șl propune trimiterea la Lusaka a unei misiuni speciale a Consiliului , cuprinzlnd experțl ai O.N.U. care să evalueze, la fața locului, nevoile economice ale Zambiei după e- liminarea posibilităților sale de tranzit spre portul Beira, din Mozambic.Consiliul de securitate al O.N.U. a anunțat că va continua dezbaterile asupra a- cestei probleme.

n relatările unor martori oculari, care au vizitat zona eliberată din Mozambic, expresia „pentru primadată...“ revine tot mai frecvent. Din anul 1964, cind FRELIMO (Frontul de eliberare din Mozambic) a lansat cuvîntul de ordine „începerea insurecției generale armate împotriva colonialismului portughez", lupta de eliberare s-a extins rapid. Forțele patriotice controlează astăzi 250 000 km. p„ adică o treime din teritoriul țării(783 030 km.p.). In aceste zoneincep să capete viață structurile social-politice și programele inițiate în „laboratoarele guerilei", planurile concepute în intervalul dintre două atacuri. Sînt programe aflate în curs de desfășurare și care constituie importante experiențe pentru vremea cînd întreaga țară își va căpăta independența. Programul pus în aplicare în zonele eliberate prevede, printre altele. distrugerea mașinii economice a colonialiștilor, mobilizarea țăranilor în vederea creșterii producției, aprovizionarea populației și desfacerea producției, formarea cadrelor.Lordul Griford, membru al Parlamentului britanic, aflîn- du-se timp de mai multe săp- tămîni în regiuni eliberate din Mozambio, a declarat In cadrul unei conferințe de presă că a avut posibilitatea să se convingă de transformările ce se produc în aceste zone, aflate sub controlul total al FRELIMO. vizitînd ateliere, școli și spitale, Inexistente pe vremea ocupației colonialiștilor portughezi. „Trăsătura definitorie a vieții noi care pulsează aici — constata un alt martor ocular — o constituie faptul că pentru prima oară copiii mozambicani au posibilitatea să meargă la școală și, în același timp, beneficiază de îngrijirile atente ale rețelelor de asistență medicală. Dar măsurile sociale nu sînt singurele Inițiate de forțele patriotice. Ample acțiuni politice și economice sînt în curs de desfășurare In scopul reorganizării în întregime a vieții oamenilor din aceste regiuni. Organizată din punct de vedere politic în Comitete pe sate, comune și zone, populația din regiunile libere își conduce singură propriile destine. Rezultatele evidente pe caro le obține dovedesc că populația Mozambi-

cuiul liber știe să-șl orîndulas- că singură structurile vieții sociale și să la hotăriri proprii in problemele legate de făurirea viitorului el. Necesitatea schimbării vechilor structuri social- economice a pătruns adine in conștiința acestor oameni hotă- riți să rupă cătușele modului de viață „tradițional“ și, ca urmare, Mozamblcul eliberat intră pe un făgaș nou. De Ia o economie primitivă, s-a trecut în zonele libere la lucrarea în comun a pămînturilor, după sistemul cooperativelor. Se pun bazele administrării și folosirii in comun a turmelor de vite, iar grupurile de meșteșugari, care înainte lucrau individual, acum și-au unit eforturile pentru satisfacerea nevoilor întregii comunități. Eforturile lor s-au unit nu numai pentru a satisface necesitățile zilnice ale populației civile, ci și pentru a- provizionarea detașamentelor forțelor patriotice angajate în aite zone în lupte cu trupele de mercenari. Și trebuie ținut seama că toate aceste realizări ale populației mozambicane din teritoriile libere, toate aceste schim

bări profunde, se fac în condițiile grele in care atacurile aeriene ale colonialiștilor se țin lanț. Nu o dată presa a relatat despre acțiunile aviației portugheze de împrăștiere a unor substanțe chimice defoliante a- supra regiunilor eliberate, despre bombardamentele barbare asupra unor localități.Din zonele libere FRELIMO pregătește riposta armată în alte regiuni ale țării și desfășoară ample acțiuni de antrenare a întregii populații la lupta împotriva colonialiștilor, pentru cucerirea libertății și independenței Mozambicului.Succesele repurtate de patrio- ții mozambicani în eliberarea unor zone întinse, în organizarea și conducerea vieții politice și economice din aceste regiuni, au determinat o recunoaștere tot mai largă a personalității politice și a capacității FRELIMO de a conduce destinele populației din Mo- zambic și de a fi singurul reprezentant legitim al acestui popor.

în sala. Filarmonicii de stat din Kiev, a avut loc, la 2 februarie, adunarea festivă a reprezentanților oamenilor muncii din capitala Ucrainei, consacrată celei de-a 25-a aniversări a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România, și Uniunea So vietică. în prezidiul adunării Pogrebnlak, al Biroului C.C. al P.C Burmistrov,

GH. SPRINȚEROIU

La o școală din una dintre zonele eliberate ale Mozambico 
Iul : oră de cura la Nangade.

Premierul britanic 
în S.U.A.

• O declarație dată publicității de Ministerul de Externe al Canadei condamnă acțiunile regimului rasist din Rhodesia, care a dispus închiderea frontierei cu Zambia, calificînd măsura rhode- siană drept „o provocare inutilă“. Declarația cuprinde, totodată, o- ferta Canadei de a acorda Zâmbiși asistență în depășirea dificultăților economice provocate de închiderea accesului la cel mai scurt drum spre ocean, folosit pentru operațiunile zrmbiene de import-export.

• ÎN CURSUL PRIMEI ÎNTREVEDERI DIN CADRUL convorbirilor oficiale dintre președintele Richard Nixon șl premierul britanic, Edward Heath, s-a procedat — după cum a afirmat secretarul de presă al Casei Albe. Ronald Ziegler, — la un larg tur de orizont al situației internaționale. Au fost abordate, între altele, problema situației din Indochina, relațiile Est-Vest, convorbirile pregătitoare privind conferința general-euro- peenă pentru securitate șl cooperare. raporturile dintre S.U.A. și Piața comună lărgită. La întrevedere au fost prezenți Hen- ry Kissinger și secretarul guvernului englez. Burke Trend.• In cadrul simpozionului or- ganizat la 31 ianuarie, la Cona- kry, în memoria secretarului general al Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Ver-

da, președintele Republicii Guineea, Seku Ture, i-a decernat, post-mortem, lui Amilcar Cabrai „Marea Cruce a Ordinului Național pentru fidelitate față de popor". Distincția i-a fost atribuită „pentru contribuția sa la lupta de eliberare a popoarelor de pe continentul african" — relevă postul de radio Conakry.Sicriul cu corpul neînsuflețit al liderului Paigc a fost depus, joi, la Mausoleul din împrejurimile capitalei gu- ineeze, alături de suveranii a- fricani Alpha Yaya și Samory Ture, foști luptători împotriva colonialismului în Africa.

nade de o șalupă rapidă, al cărei echipaj era format din contrarevoluționari ale "ăror baze se află pe teritoriul Statelor Unite și care se bucură da

Camayenne,
Atac pirateresc 
asupra unei nave de 
pescuit cubanezeAgenția PRENSA LATINA In formează că, recent, a avut loc un nou atac pirateresc împotriva unei nave de pescuit cubaneze, în largul Insulelor Bahamas. Nava cubaneză a fost atacată cu tir de mitraliere și' gre-

aprobarea și sprijinul autorităților navale americane — subliniază PRENSA LATINA. în urma atacului, unul din membrii echipajului navei cubaneze a fost rănit.• „Columbia intenționează să se alăture statelor latino-ame-

au luat loc I. P. membru supleant Politic, secretar al din Ucraina, A. A.vicepreședinte al Consiliului de- Miniștri al R.S.S. Ucrainiene ; V. S. Șevcenco, președinta A- soclațiel de prietenie și relații culturale cu străinătatea din Ucraina, miniștri, alte persoane oficiale, precum și Alexandru Ungur, consulul general român la Kiev, șl membri ai consulatului.Despre semnificația evenimentului, au vorbit B. P. Ko- valevski, adjunct al ministrului învățămîntului superior șl mediu de specialitate, și consulul Alexandru Ungur.
Noul ambasador 

al României la Phenian 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare• La Phenian a avut loc ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare de către noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R.P.D. Coreeană, Dumitru Popa, președintelui R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen.La solemnitate au participat Rim, Ciun Ciu, secretarul Comi- tetului’Popular Central, Hă Dam, ministru] afacerilor externe al R.P.D.C., precum și membrii ambasadei române din Phenian.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, și ambasadorul român, Dumitru Popa, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
ricane care și-au extins limita apelor teritoriale la 200 de mile marine“, în scopul apărării resurselor sale ihtiologice, a declarat ministrul relațiilor externe al acestei țări, Alfredo Vazquez Carrizosa.în prezent, Columbia, ca semnatară, în iunie 1972, a Declarației de la Santo Domingo, dispune de 12 mile marine în largul Mării Caraibilor, așa- numita „mare teritorială", și 200 mile marine în Pacific, „mare patrimonială". Dar, in timp ce limita „mării teritoriale" poate fi stabilită imediat, de fiecare stat in parte, potrivit

Televiziunea

Reorganizarea
rețelei școlare

In Chile
Ministrul chilian al 

invățămintului, Jorge 
Tapia, a anunțat, în ca
drul unei cuvintări ra
diotelevizate, că guver
nul președintelui Allen- 
de a elaborat un proiect 
de lege (care va fi tri
mis, spre aprobare, par
lamentului), privind re
organizarea procesului 
educațional in Chile.

Potrivit acestui proiect, 
tn Chile vor fi create, în 
1873, peste 64 000 locuri în 
universități, dînd un acces 
mal mare celor care vor 
să-șl continue studiile la un 
nivel superior. Totodată, va 
fi reorganizată întreaga re
țea de școli, precum și me
todele și sistemul predării 
în învățămînt, în așa fel 
îneît „prpcesul educațional 
din Chile să primească un 
sens nou, național, creator“
— a declarat Jorge Tapia.în Chile vțr avea loc, la 4 martie, alegeri parlamentare. Potrivit declarațiilor reprezentanților Comisiei speciale însărcinate cu supravegherea bunei desfășurări a scrutinului electoral, în acest an — pentru alegerea celor 150 de deputați șl 25 de senatori din totalul de<< 323 candidați pentru locurile Camerei Deputațllor și 39 pentru fotoliile senatoriale— vor vota aproximativ 4 500 000 de electori, repre- zentlnd. aproape jumătate din populația țării.

Declarației de la Santo Domin- go, limita „mării patriomoniale" face obiectul unui acord internațional, pină in prezent inexistent.
• Camera Reprezentanților a Belgiei a acordat, după două zile de dezbateri, votul țle învestitură guvernului noului premier Leburton, cu 144 voturi favorabile, 53 contra și 4 abțineri. în aceeași problemă, senatul belgian urmează să se pronunțe săp- tămîna viitoare.

la HelgafjellO cameră de televiziune automată a fost instalată, pe insula părăsită Haeimay, din arhipelagul islandez, pentru a transmite imagini din acest pămînt pîrjolit de erupția vulcanului Helgaf- jell. In acest fel, televiziunea islandeză dă curs sugestiei celor peste 5 000 de sinistrati evacuați de pe insulă, precum și geologilor, care vor să studieze interesantul fenomen al erupției a- cestui vulcan, după o perioadă de inactivitate de șase milenii.Intre timp, echipele de salvare, alcătuite din 600 de persoane, în majoritate voluntari, fac tot posibilul pentru a conserva sau restaura, cel puțin o parte din orașul care a fost, odată, capitala Islandei — Vestmannaeyjar.

Evoluția situației din Indochina
• Prima ședință a Comisiei militare mixte cva- 
dripartite • Mesajul președintelui R. D. Vietnam 
cu ocazia Anului Nou • Declarația guvernului 
R. D. Vietnam în problema cambodgiana • Adu*  
narea Comitetului Permanent al Alianței Neutra*  

liste Patriotice din Laos

La Saigon a avut loc, la 2 februarie. prima ședință a Comisiei militare mixte cvadripar- tite, la lucrările căreia au participat conducătorii delegațiilor R.D.V.. S.U.A., G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud și administrației de la Saigon. Printre altele, comisia a discutat problemele legate de securitatea grupelor de control ale Comisiei internaționale în vederea exercitării atribuțiilor încredințate.
★Cu prilejui sărbătoririi Anu- iu Nou vietnamez, președintele R. D. Vietnam. Ton Duc Thang, a adresat poporului un mesaj In care a subliniat că încheierea războiului a fost obținută datorită politicii juste a Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și Frontului Național de Eliberare, fermității șl eroismului poporului vietnamez șl armatei sale. Această victorie, a subliniat președintele, este Inseparabilă de ajutorul ■ și sprijinul țărilor socialiste, al oamenilor iubitori de pace din întreaga lume, inclusiv al forțelor progresiste din Ș.U.A.Ton Duc Thang a relevat, de asemenea, că încheierea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, reprezintă doar un început, principalul constînd, în prezent, in respectarea lui strictă de către toate părțile.
★Președintele Mao Tzedun a avut, la Pekin, o întâlnire cu Le Duc Tho, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, consilier special al conducătorului delegației R. D. Vietnam la conferința de la Paris, și cu Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam', viceprim-minlstru și ministrul afacerilor externe alR. D. Vietnam — informează a- genția CHINA NOUA.
★Comandameintul militar alS. U.A. din Saigon a anunțat că, de la data semnării acordului cu privire la Încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, din Vietnamul de sud au fost retrași 4 000 de militari a- mericani, acolo răminînd încă un contingent de aproximativ de 20 000 de soldați și ofițeri ai S.U.A.
★Primul ministru al guvernului R. D. Vietnam, Fam Van Dong, și ministrul apărării R. D. Vietnam, Vo Nguyen Giap, au avut întîlniri cu Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, care se află într-o vizită de prietenie la Hanoi — transmite agenția V.N.A.

Agenția V.N.A. a difuzat declarația guvernului Republicii Democrate Vietnam In problema cambodgiană. Sprijinind recentele declarații ale lui Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului U- nlt Național din Cambodgia, în care se subliniază că problema cambodgiană trebuie soluționată pe baza celor cinci puncte formulate în martie 1970 de Norodom Sianuk, propuneri menite să edifice o Cambodgie independentă, pașnică, neutră, democratică șl prosperă, în condiții de unitate și integritate teritorială, declarația guvernului R. D. Vietnam ee pronunță în favoarea luiptei drepte a poporului cambodgian.
★Recent, a avut loc adunarea Comitetului Permanent al Alianței Neutrallste Patriotice din Laos — informează postul de radio Pathet Lao. Adunarea a fost condusă de Khamsouk Keola, președintele Alianței, care, In cuvîntul său, a arătat că In prezent în viața politică din Laos se înregistrează o serie de mutații majore, determinate de faptul că între Frontul Patriotic Laoțian și guvernul de la Vientiane au loc negocieri în vederea soluționării pașnice a problemei laoțiene, pe baza soluției In cinci puncte propusă de F.P.B. Tn momentul actual, In Laos, există o pluralitate de regimuri, forțe politice și forțe armate — a subliniat Keola. Ca urmare a acestei situații, noua Adunare Politică Consultativă — care va fi organul suprem al înțelegerii naționale și ai Independenței de stat din momentul instaurării păcii și pînă la desfășurarea alegerilor pentru o adunare permanentă și stabilirea unui guvern permanent de coaliție națională — va trebui să reflecte, în structura și în programul său politic realitățile actuale din Laos. Astfel, Adunarea Politică Consultativă va include cele trei forțe politice existente în stat __Frontul Patriotic Laoțian Alianța Neutralistă Patriotică, reprezentanți al administrației de la Vientiane, precum și personalități ale vieții publice care se pronunță în favoarea păcii, neutralității, independenței și democrației.
★Revenit din vizitele efectuate în India și Tailanda, primul ministru al Laosului, prințul Su- vanna. Fuma, și-a exprimat speranța — jntr-o declarație făcută la Vientiane — că tratativele de pace ce se desfășoară între reprezentanți ai guvernului său și ai Frontului Patriotic Laoțian vor duce în curind la încetarea focului pe teritoriul țării — informează agenția UNITED PRE?"5 INTERNAȚIONAL.
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