
1973 —AN HOTĂRiTOR PENTRU ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

RIDICAREA CALITATIVA A
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Obiectiv fundamental 
al entuziastelor chemări

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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la întrecerea socialistă
;

îs •LUMEA IDEILOR
• UZINA „23 AUGUST“ BUCUREȘTI

; V

către toate colectivele întreprinderilor

constructoare de mașini din fără
Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din 

Uzina „23 August“ București, făcînd bilanțul rezultatelor obți
nute în 1972 și analizînd intr-un spirit de înaltă exigență și 
responsabilitate prevederile de plan pe 1973, exprimă angaja
mentul ferm al întregului colectiv de muncă, de a spori con
tribuția la înfăptuirea hotărîrilor Congresului ai X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, depășind sarcinile maxi
male ale planului.

încadrați activ în ampla acțiune patriotică de îndeplinire a 
sarcinilor actualului plan cincinal in patru ani și jumătate, 
chemăm la întrecere socialistă pe anul 1973 toate uzinele și, 
întreprinderile constructoare de mașini angajîndu-ne să 
realizăm :

•, 1. — Depășirea planului Ia producția marfă cu 3 la sută 
reprezentînd :

• 20 locomotive Diesel hidraulice de 250—1 250 CP ;
• 10 motoare de 350—700 CP ;
• 100 tone oțeluri înalt aliate pentru scule.

• 2. — Depășirea planului la producția marfă vindută și 
încasată cu 1,1 la sută.

• 3. — Prin eforturile conjugate ale cadrelor din comparti
mentele de concepție și secțiile productive, se va reduce cu 
două luni durata de asimilare — fază prototip — ia două pro
duse de importanță majoră pentru economia națională : locomo
tiva Diesel electrică de 1 000—1 500 CP și răcitorul grătar pen
tru liniile de ciment de 3 000 tone în 24 ore. Vom desfășura o 
activitate permanentă pentru îmbunătățirea calității și ridicarea 
performanțelor tehnico-economice ale produselor noastre.
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fi invidiati

de Octav Pancu

Peisaj din Ciucaș.

CONFERINȚE ALE

Arad
la „Strungul

Ludovic întîi și Ludovic al doi lea.

FILOFTEIA MIHAI ARE DREPTATE!

(Continuare în pag. a 111-a)

către toate întreprinderile de industrie

alimentară din fără
Hotărlți să contribuie cu toată puterea de muncă la înfăp

tuirea prevederilor cincinalului înainte de termen, reprezen
tanții oamenilor muncii participanți la adunarea generală, cu- 
prinzînd voința unanimă a întregului colectiv, adresează tuturor 
întreprinderilor din. ramura industriei alimentare de pe tot 
cuprinsul.„țării chemarea la întrecerea socialistă pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor maximale de plan pe anul 1973.

Lansind această chemare, colectivul întreprinderii noastre 
are in vedere înfăptuirea următoarelor obiective :

• 1. — Depășirea planului producției marfă cu 5,6 milioane lei, 
concretizată în 100 tone unt, 100 tone lapte praf, 10 tone brîn- 
zeturi, 1 000 hl produse lactate proaspete ;

• 2. — Depășirea planului de aprovizionare al întreprinderii 
cu 1 500 hl lapte de vacă și 500 hl lapte de oaie, preluînd 750 
litri lapte pe cap de vacă de la gospodăriile populației prin 
intensificarea activității de contractare, îmbunătățirea organi
zării preluării, sprijinirea concretă și eficientă a producătorilor 
furnizori de lapte.
• 3. - * - ;

de vacă și oaie. în 
toate localitățile în 
luarea organizată a

— înființarea a încă 37 puncte de preluarea laptelui 
acest fel întreprinderea va fi prezentă In 
care există vaci cu lapte asigurlnd pre- 
acestuia pe tot teritoriul județului j

(Continuare în pag. a 111-a)
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Anton Lang, ucenicul premiat ca muncitor 
ri... ucenicul lui.

în fiecare dimineață pe poarta Uzinei 
strunguri din Arad intră o dată cu muncitorii 
și aproape 500 de ucenici Ia locul de muncă. 
1-atn așteptat, incepînd de la ora 6,30 în fața 
porții, să-i vedem cum vin. Dinspre stadionul 
U.T.A., șuvoiul larg al salariaților inundă calea 
Victoriei. Intre ei. cu pașii uneori exagerat de 
întinși se arată niște băieți de 15—16 ani, im
berbi și foarte mîndri. Sînt ucenicii din anul I, 
veniți abia de cîteva zile în uzină. Pe cei din 
anii II și UI nu-i aflăm decit in momentul 
cînd pe la mijlocul curții se desprind din rîn- 
duri și intră în biroul cu fișele de pontaj ale 
ucenicilor, aranjate în ordine în panouri spe
ciale pe secții și pe clase. Aici „învață să pon
teze“, se depibid cu obligația ca intre ora 6,30 

6,50 să introducă fișa în-ceasul de pontaj.
Pontajul se încheie la ora 6.50, chiar dacă 

programul începe abia la 7. La această oră, și 
ucenicii, la fel ca muncitorii, trebuie să fie la 
locurile lor de muncă pregătiți să înceapă lu
crul. Ii 
vestiar 
păți să
- Ii 

d urile 
spune 
bleme 
tot ce 
citor cit mai repede. Unii ucenici din anul II 
lucrează deja in două schimburi, execută lu
crări pretențioase, piese de bază ale strungului. 
După trei luni în atelierul școală le încredin
țăm mașini în secții. Lucrează și ei pentru ex
port. Avem niște băieți unul și unul.

vedem alergind spre vestiar — au un 
amenajat anume pentru ei — preocu- 
se integreze in timp.
ajutăm să intre cît mai repede în rîn- 
muncitorilor, să deprindă cadența, ne 

Dragutin Arsenov, responsabilul cu pro- 
de învătămînt. Vreau să spun că facem 
putem să-i ridicăm la calitatea de mun-

ORGANIZAȚIILOR
Opinii de GRIGORE ARBORE JUDEȚENE

Intre 13-19
februarie

VACANTA
STUDENȚILOR

După eforturile cerute de e- 
xamenele sesiunii de iarnă, stu
denții celor 19 centre universi
tare din țară se vor bucura, în
tre 13 și 19 februarie, de bine
meritatele zile de odihnă ale 
vacanței. Mulți dintre ei se vor 
îndrepta spre taberele alpine. A- 
menajate din timp prin grija Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mîntului și Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România, în pi
torești localități de pe Valea 
Prahovei, în Munții Bucegi și 
Muntele Mic, ca și la Păltiniș, 
Valea Sîmbetei, Vatra Dornei, 
Piatra Mare, Stîna de Vale, Ba
bele, ele vor găzdui aproape 
3 000 de studenți. Alte cîteva 
sute, dintre cei mai buni spor
tivi din rîndurile tineretului u- 
niversitar, vor participa la com
petițiile programate la Predeal, 
pentru cîștigarea Cupei U.A.S.R. 
la schi.

Numeroși studenți vor între
prinde drumeții și excursii 
scurtă durată pe vîrfurile 
ring, Moldoveanu, Ineu, pe 
nerariile parcurse și în cursul 
canțelor anterioare, iar alții 
vizita zone care prezintă interes 
deosebit din punct de vedere et
nografic.

Potrivit unei frumoase tradiții, 
casele de cultură și cluburile 
studențești din localitățile unde 
funcționează instituții de învăță- 
mînt superior vor oferi pe toată 
durata vacanței programe artis
tice și cultural-educative : audiții 
muzicale, seri de filme, întîlniri 
cu personalități ale științei și 
culturii, expuneri pe teme de po
litică internă și externă, proiecții 
de diafilme și diapozitive etc.

Mai mult decît în oricare 
timpuri, în anii din urmă, în 
deceniile din urmă, problema 
funcționării adecvate a meca
nismelor de recepționare corec
tă a valorilor, pe planul artei, 
s-a pus cu acuitate. Lumea 
noastră are nevoie de stabili
tate, de repere ferme pe plan 
existențial. De la o asemenea 
tendință nici arta nu se poate 
sustrage deși orientarea în si
nul tendințelor ce o animă de
vine, adeseori, anevoioasă chiar 
și pentru specialist. Esteticieni 
de seamă teoretizează actual
mente „dialogul surzilor“, adică 
dificultatea de comunicare în
tre artiști și creatori, născută 
în urma unei tendințe auto
cefale a artei care și-a devenit 
tot mai mult propriul obiect de 
cercetare. Dar dacă acest „dia
log al surzilor“ este .specific 
pentru condițiile și relațiile u- 
nei anume societăți, dacă el îșl 
are rădăcina și într-o anume 
desprindere a artei de impera
tivul concret, sau într-o încer
care de superspecializare a teh
nicii creatorului care astfel 
este izolat de propriile mijloa
ce, înseamnă oare că trebuie să 
renunțăm la niște criterii care 
să confere rezistență propriilor 
noastre opinii ? Hotărît nu ! 
Mai ales acest lucru nu se 
poate întîmpla în condițiile 
noastre, cînd arta tinde să se 
subsumeze, pe plan mai gene
ral, i 
relații 
etice, 
pentru

Dacă 
că arta 
mesager al ideilor noului este 
pe deplin verificată în condiți
ile societății noastre, aceasta 
înseamnă că avem cu toții da
toria, de la scriitori,-; artiști și

critici la public, să fie așa. A- 
ceasta 
cesar, 
factorii 
consens, 
asupra operelor ce 
asemenea calități iar, pe de altă 
parte, să existe, iarăși, un con
sens în acordarea priorității in 
afirmarea operelor de un ase
menea tip. Depărtați de forma
lismul rigid și înghețat, de 
scheme și șabloane, de rutină, 
vom putea mai ușor să recep
tăm noutatea sub forma valo
rii și invers. Bineînțeles, situa-

înseamnă că este ne- 
pe de o parte ca toți 
citați să cadă intr-un 
cel puțin aproximativ, 

întrunesc

• VRANCEA
• GALAȚI
• TELEORMAN

ALE U.T.C.

(Agerpres)

(Continuare in pag. a Vl-a)

„O CARTE
BUNĂ“

de ACULIN CAZACU

„Situația foarte disperată în care mă aflu, mă 
determină să apelez cu încredere la dv, pentru 
a supune dezbaterii publice un abuz datorită că-

aspirațiile fi încrederea în viitorul meu au 
înfrînte. Mă numesc Mihai D. Filofteia Șt

ruia
fost
am vîrsta de 20 de ani...'

unui complex întreg de 
filozofice, ideologice, 
esențiale și definitorii 

societatea socialistă.
i afirmația — banală — 

este un vehicol și un

!

Din Ionești, județul Vîlcea, 
. o tînără ne scrie. Se 

simte nedreptățită prin 
brutalitatea cu care a fost în
depărtată dinitr-un loc de mun
că. Pentru redobîndirea dreptu
rilor a bătut și pe la alte uși, 
dar, prin formule mai mult sau 
mai puțin amabile, a foșt res
pinsă — rana odată deschisă in 
sufletul ei, devenind, astfel, și 
mai dureroasă. Răceala, subiec
tivismul și indiferența cu care 
a fost întîmpmată la Cornitetul 
județean Vîlcea-al U.T.C. (și Fi-

este locțiitoare«lbfteia Mihai 
secretarului Comitetului comu
nal al U.T.C. — n.a.) la Comi
tetul de Cultură și Educație 
Socialistă, oriunde a încercat 
pînă acum să explice situația 
ei.— deducem din scrisoare — 
n-au descurajat-o.

Ne-am deplasat la Rîmnicu 
Vîlcea încercînd să deschidem 
ușa adevărului.

’— Eu, tovarășe, o spun răspi
cat : Filofteia Mihai nu are 
dreptate. Prin diferite specula
ții ne-a fost forțată mîna a-

tunci cînd am dat aviz favora
bil încadrării ei pe postul de 
bibliotecar la comuna Ionești. 
Nu i se cuvenea acest post pen
tru că : 1) nu are vechimea de 
doi ani în muncă ; 2) ii lipseș
te experiența necesară unei atit 
de importante munci ; 3) e in
ferioară Paraschivei Cruceru 
sub aspectul puterii de acționa
re ; 4) ...Și vă pot. enumera încă 
cel puțin zece argumente.

Discutăm cu tovarășul Vasile 
Roman, președintele Comitetu
lui județean de Cultură și Edu-

cație Socialistă, și ascultîndu-1 
cu cită siguranță rostește fraze
le. ușor ai putea crede că scri
soarea este opera unui. recla
magiu. Totuși insistăm :

— în scrisoare sînt amintite 
numerele de înregistrare ale 
unor adrese, ale unor decizii, 
faptul' că pe toate se află așe
zat și avizul dv. — adică și pe 
acelea de încadrare cît și pe 
cele ce au determinat anularea 
contractului de muncă pentru 
Filofteia Mihai...

— Da, toate aceste acte există, 
fata nu exagerează cu nimic..!

— în cazul acesta dv. ați în
călcat legile care guvernează în 
statul nostru.

— Mai greșim și noi tovară
șe, că oameni sîntem... .Iar în 
cazul Filofteii Mihai am gre
șit doar atunci cînd am încadra
t-o. Încă o dată spun, însă, ni 
s-a forțat mîna... Eu am primit 
un telefon, cel ce suna, prezen- 
tîndu-se drept secretarul comi
tetului comunal de partid, îmi 
cerea să dau aviz favorabil. în 
realitate, telefonul nu venea de 
la secretarul comitetului de 
partid, ci de la altcineva.

— O întrebare, nu vă supă- 
rați : telefonul acela a avut atî-

GH. FECIORII

(Continuare în pag. a IV-a)

Am încercat, cîndva, să sondez opiniile unor tineri de pro
fesii și nivele de pregătire variate în legătură cu înțelesul 
pe care îl' dau expresiei „o carte bună". Mă refeream exclu
siv la literatură beletristică. Expresia o auzim adesea, vehi
culată în convorbiri spontane, în fața unui stand de librărie, 
pe culoarele unei școli sau facultăți, într-o bibliotecă sau in 
recomandările pe care le fac - nu fără o anume tentă de re
clamă - vînzătorii librari de la tonetele instalate pe arterele 
principale ale orașelor. O expresie concisă, ce ne populează 
limbajul, voind să închidă în sine o judecată de valoare în 
care atributul „bună" are însă un spațiu de semnificații mult 
prea larg pentru a nu fi echivoc. De altfel răspunsurile pri
mite mi-au relevat faptul că, de cele mai multe ori, cartea 
este socotită „bună" doar prin raportare la o caracteristică 
singulară a sa, nu întotdeauna de ordinul esenței.

Așadar, prezentind citeva categorii de răspunsuri, așezate 
în ordinea descrescindă a frecvenței lor, ajung ia o scară 
apreciativă de felul următor, in care prin „carte bună" se 
înțelege cea care : 1. spune adevărului pe nume ; 2. îți 
dezvăluie o altă față a vieții decit cea pe care o știai ; 
3. te captivează total ; 4. pătrunde în zonele misterioase ale 
vieții ; 5. aduce ceva nou ; 6. te „deconectează" ; 7. are
succes de public, epuizindu-se rapid ; 8. descrie cazuri-limită 
ale existenței ; 9. propune eroi viguroși ; 10. ne face opti
miști ; 11. ne face să ne recunoaștem in personajele ei ; 12. 
o recitești oricind cu aceeași plăcere ; 13. rezistă judecății 
timpului ; 14. are spirit critic ; 15. cultivă imaginea vie și 
pitorescul ; 16. arată și ceea ce este frumos și ceea ce este 
urît în viață ; 17. este scrisă de un autor cu popularitate ; 
18. este scurtă.

Lista răspunsurilor or putea continua. Mă opresc aici în- 
trucit cele reproduse sînt relativ edificatoare, unele surprin- 
zînd note de valoare intrinsecă a cărții „bune". Evident, un 
sondaj de opinie are limitele lui, chiar dacă este repetat și 
reverificat în timp. îmi iau, prin urmare, rezervele de rigoare, 
dar observațiile pe care le-am făcut, cu anume continuitate, 
asupra lecturii multora, mă fac să cred că, în unele medii, 
și la tineri mă gindesc în primul rînd, se citește prea puțin,

(Continuare in pag. a ll-a)
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MUNCA

MORALĂ 
intr-un proces

de MIHAIL PIȘCOCI

Este un loc comun că omul, 
ca gen se produce prin mun
că Individul Insă nu este un 
dat, iar adultul apt pentru 
muncă nu este propriul său 
produs, ci, de o manieră uni
versală, rezultatul unui proces 
social cu o multitudine de pa
rametri, proces care a modelat 
în el potențialități înnăscute și 
determinații dobindite. Familia 
este instituția fundamentală in 
care, și prin care, generațiile 
adulte realizează sau nu reali
zează valoarea morală a mun
cii In procesul educării tine
relor generații.

Familia este și In socialism 
principala instituție în și prin 
care se realizează relațiile din
tre generații pe direcția reali
zării valorii morale a muncii. 
Este evident că familia pune 
bazele viitorului cetățean. Aici 
se realizează sau nu se reali
zează valoarea morală a mun
cii ; aici se plămădește sau nu 
viitorul cetățean, care făcînd 
din muncă scop moral de viața, 
va face din om scop suprem al 
fericirii sale.

Or, in etapa 
privim familia, se constată 
paradoxală situație în care r ____ «r

actuală, dacă 
” o 

_______ _____ o 
parte a generației adulte nu se 
realizează în muncă autentic ca 
ființe morale, deoarece dacă în 
activitatea productivă dau în- 
treaga capacitate a măsurii lor 
creatoare, In familie se manifes
tă abstract, substituind, crea tțvi- 
tății morale, tcgula dc vt-țc j 
„muncesc eu cu brațele, ca sa 
te fac pe tine domn“. Ce sem
nificație și ce consecințe so
ciale are această situație care, 
fără a fi fenomen de masă, se 
tntilnește totuși atît în mediul 
urban cît și în cel rural ? Pen
tru această categorie valoarea 
morală a muncii nu este reali
zată, deoarece părinții nu se 
recunosc pe ei prin copiii lor 
ca ființe morale și împlinite 
prin muncă, rupînd actul mun
cii de procesul său real care 
implică drept corelat imanent 
familia și în cadrul ei tinăra 
generație și pregătirea acesteia 
pentru viață, pentru muncă. De 
aici urmarea, la fel de para
doxală, prin care elemente ale 
tinerei generații, provenite din 
chiar sinul clasei muncitoare 
sau țărănimii, private fiind în 
procesul educației în familie 
de valoarea morală a muncii, 
refuză munca.

Iată cum psihologia infantilă, 
privată de dimensiunea morală 
a muncii, duce la invertirea a- 
cesteia în opusul său. Părinții 
contribuie în asemenea cazuri 
la degradarea personalității 
infantile și relațiilor 
fantile. Tînărul nu-și 
vede realizarea și fericirea 
prin muncă, deoarece educația 
l-a privat de valoarea morală a 
acesteia. Relația fundamentală 
postpubertală — dragostea și 
preocuparea împlinirii ei Intr-o 
nouă familie — sînt invertite, 
degradate, spiritul infantil tre- 
cînd de la bravada abstractă — 
„babacii au bani, băiatul cra
vată și iubită" —, la parazitism 
infestat și infestant.

Desigur, nivelul dezvoltării 
bazei materiale a societății so
cialiste determină obiectiv cu
antumul bunurilor și serviciilor 
către membrii săi, în virtutea 
legităților economice, prin ac
țiunea principiului repartiției 
după cantitatea și calitatea 
muncii depuse. Dar omul nu 
este un dat, ci permanentă plă
mădire și facere. Omul nu este 
obiect, ci subiect In socialism, 
el trebuie, istoric, să ia în stă- 
pînire și să-șl subordoneze le
gitatea economică, ca mijloc, 
către scop. Din această perspec
tivă, a nu realiza valoarea mo
rală a muncii în familie, prin 
relațiile dintre generații, ar fi 
un rău cu consecințe incalcula
bile pentru dezvoltarea viitoare.

Dacă tînărul de 18 ani, re

realizează in muncă autentic ca
activitatea productivă dau
creatoare, in familie se manifeș- 

regula de viață :

in- 
mai

CABINET DE
CONSULTAȚII

TEHNICE
La Institutul politehnic din 

Cluj a luat ființă un cabinet 
de consultații tehnice pentru 
constructorii din Transilvania. 
Specialiștii care lucrează pe 
șantierele din Oradea, Zalău, 
Bistrița, Covasna, Maramureș 
se consultă cu cadrele didac
tice universitare asupra unor 
soluții tehnice economicoase, 
asupra unor metode construc
tive moderne. întâlnirile din
tre profesori și foștii studenți 
prilejuiesc rodnice schimburi 
de idei și informații tehnice. 
In numeroase situații cadrele 
universitare se deplasează pe 
șantiere pentru studierea con
cretă a unor metode care să 
permită scurtarea termene
lor de execuție și devansa
rea atingerii parametrilor 
prevăzuți. Cunoscute persona
lități, ca prof. ing. Mircea 
Mihăilescu, prof. ing. Ioan 
Beiu, prof. ing. Viorel Pop și 
alții participă efectiv la 
zolvarea, la fața locului, 
nor probleme complexe 
cate de realizarea noilor 
strucții.

re- 
a u- 
ridi- 
con-

(Agerpres)

unitar

asupra tinerei gene-

relațiilor economico- 
din capacitatea le- 

general a societății, 
moral tinerele gene-

reușita

cunoscut social ca cetățean, vi
zează în chip firesc împlinirea, 
realizarea, fericirea, și dacă a- 
ceste deziderat» presupun dra
gostea ca măsură a vieții, a 
realității umane, și împlinirea 
ei într-o noua familie, atunci a- 
ceastă împlinire și recunoaștere 
nu poate fi decit una realizată 
prin creativitatea morală a 
muncii. Societatea este o per
manentă creație a generațiilor 
de către generații Din perspec
tiva devenirii generațiilor, va
loarea morală a muncii trebuie 
să devină lege universală _ a 
creativității în socialism, stlnd 
la temelia relațiilor intersexe și 
intergenerații in familie Căci 
condiția esențial-morală a mun
cii nu derivă spontan și nemij
locit din simpla revoluționare 
radicală a 
sociale, ci 
miliei, In 
de a crea 
rații.

A lucra 
rații moral revine la a asigura 
acordul de fapt între sfera a- 
fectivității juvenile și valoarea 
morală a muncii. Ambele sfere 
fuzionează într-un proces edu
cațional social moral în care 
educatorul și educatul devin o 
unică realitate în proces, ca 
subiect al activității de condu
cere etico-politică a societății 
de către partid. Aceasta este 
Insă o muncă de generații A- 
cest proces grandios. reali
zarea lui treptată dar consec
ventă va conduce, treptat, dar 
real, la lichidarea egoismului 
individual, și încă în acele 
familii unde nu se realizează 
valoarea morală a muncii în 
raporturile dintre generații.

OCXXXXXXXXXXXXXXÎOOOOCXXTOOOOOOOOOOOg

Actul constituirii familiei, punctul de plecare al unei to
vărășii de-o viață este, adesea, pregătit și sub alte semne 
decit cel al dragostei. Supuși unui tir încrucișat de menta
lități, alimentați cu sfaturi de tot felul din sursele cele mai 
neașteptate, cel mai adesea oferite fără vreo rea intenție, 
unii tineri nu ajung totuși

Publicăm astăzi alte opinii

POEZIA
PATRIOTICA

riența conjugală a bunicului P 
Întrebarea nu-și pierde sensul 
chiar dacă în locul bunicului 
am pune reprezentanți ai ge
nerațiilor mai apropiate de 
noi. Vreau să spun că, oricum, 
trebuie făcută o selecție și 
preferințele trebuie să se 
orienteze spre persoanele mai 
apropiate nouă ca vîrstă, care 
au o concepție mai apropiată 
dea noastră, generată de con
diții sociale asemănătoare cu 
cele ale noastre.

Consider că nu sînt prea 
numeroși aceia care intențio
nează să realizeze un cuplu 
conjugal după „tiparul" pă
rintesc. Si aceasta se datorea
ză nu 
mulul“ ci și faptului că a ne 
ajusta concepțiile după cele 
deja existente, fără discernă- 
mînt, înseamnă a opri timpul, 
nu cel obiectiv și ireversibil ci 
pe cel „social". Nu se poate 
vorbi de un sincronism al 
concepțiilor despre viață și 
familie ci doar de anume 
idei și atitudini permanente, 
izvorîte din lucrurile esenția
le care nu se schimbă, în iu
bire, de la o zi la alta. Insă 
felul în care ne apare căsăto
ria. condițiile vieții conjugale, 
alegerea, acestea sînt acte în 
care ne revine o responsabili
tate ce nu poate fi substituită 
nici măcar sub forma sfaturi
lor. Ea ne aparține în între
gime.

Nu sînt de acord cu practi
ca excesivă a „deschiderii 
ochilor" tinerilor, „neexperi- 
mentaților" de către cei vîrst- 
nici, experimentați. Zic a- 
ceasta poate și de teama ne- 
concordanței concepțiilor (cum 
se întâmplă aproape întotdea
una) dar îndeosebi pentru că 
știu că „bine" pentru sfătuitor 
nu se traduce întotdeauna 
prin „bine" în concepția ce
lui sfătuit.

nea cazuri pot 
exista, dar, cred 
eu, în mod ex
cepțional, cel 
puțin deocam
dată. In viitor, 
cînd nu vor mai 
exista deosebiri 
accentuate în ce 
privește pregă
tirea intelectua
lă, asemenea 
condiții nu vor 
mai fi posibi
le. Personal nu 
cred că tânăra 
care mi-a rela

tat acest exemplu (reproșîn- 
du-mi că socotesc necesar să 
fie avut in vedere și criteriul 
„intelectual") ar accepta o 
prietenie, fie și temporară, cu 
un tânăr muncitor necalificat. 
Ar gîndi că nu se cade, dai 
fiind că ea e elevă de liceu.

Spun asta pentru că cunosc 
din experiență asemenea ati
tudini.

Ideal ar fi ca ele să nu se 
producă. Dar, deocamdată, 
așa se gîndește în mod obiș
nuit.intelectuală

o condiție pentru

căsătoriei? conjugale ?

iu-

A. I. ZÄINESCU

puțin în 
Din re- 
multorn 

s-au pe-

la cele mai bune rezultate, 
la această temă :

A. GEORGE 
elev, Breaza

pe 
ti-

GH. POPESCU 
elev — anul IV R,

Liceul Roznov 
județul Neamț

numai „nonconformis-

Există „tipare"

Egalitatea

0 valoroasă

Invenție românească

Vobiilatorul

Căsătoria e un eveniment 
de importanță majoră în via
ța unui tânăr și, după cum 
bine se știe, poate determina 
deseori evoluția lui ulterioară, 

lată de ce acest eveniment 
trebuie pregătit, trebuie pri
vit cu luciditate de cătâe vii
torii parteneri. După părerea 
mea viața, viața matură în
cepe cu adevărat în clipa în 
care doi tineri se leagă prin 
căsătorie, unindu-și, astfel, 
multivalent, interesele și as
pirațiile. Se poate vorbi de o 
căsătorie reușită atunci cînd 
fiecare din cei doi își reali
zează aceste interese și aspi
rații, devenite comune, ale fa
miliei. Satisfacțiile pe care le 
oferă căsătoria sînt, cred, foar
te diverse, dar după opinia 
mea cea mai mare bucurie o 
poate oferi unei familii tine-

re creșterea și educarea co
piilor, a urmașilor. Și cit de 
mare va fi pentru părinți sa
tisfacția de a-și vedea reali
zați acești copii /

Aș vrea să insist și asupra 
unei alte probleme care re
vine adesea în corespondența 
pe care am început-o pe teme 
de familie cu mai mulți ti
neri. Cineva mă întreba: 
Se mai poate pune azi pro
blema unei diferențe impor
tante între situația materială a 
doi tineri care se iubesc și 
vor să se căsătorească ? Poa
te influența aceasta asupra re
lațiilor dintre ei ?

Nu, evident că nu — a- 
cesta e punctul meu de vede
re Deosebirile materiale care 
mai pot exista nu mai au 
cum să influențeze dragostea 
dintre tineri, cred că concep
țiile contrare sînt pe cale de 
dispariție definitivă. Cred însă 
că trebuie să se aibă în ve
dere dacă cei doi viitori soți 
sînt compatibili din punct de 
vedere al pregătirii intelectua
le. Cineva îmi scria, relatîn- 
du-mi un exemplu autentic: 
„La mine în localitate un 
muncitor s-a căsătorit cu o 
profesoară și au o căsnicie 
admirabilă". Posibil. Aseme-

Citind in „Scînteia tinere
tului", în cadrul rubricii „Fa
milia tânără" articolul „Apel 
la sfatul bătrînesc", semnat de 
elevul Gh, Milici m-am în
trebat dacă acesta are drep
tate apelînd la „sfatul bătrî- 
nilor" în problema conjugală. 
Bineînțeles că nu neg utilita
tea sfaturilor celor cu expe
riență în acest domeniu.

Nu trebuie uitată însă con
tinua evoluție a concepțiilor 
generată de continua evoluție 
a suportului material al aces
tora — societatea. Conceptul 
de familie, de familie ideală 
a progresat și el. Cum poate 
autorul respectivului articol să 
apeleze, de exemplu, la expe-

TIMPUL LIBER AL ELEVILOR
Am Inttlnit cîndva un copil 

care, ghemuit deasupra asfaltu
lui imaginase un univers etero
gen, cu contururi albe, de cre
tă. Printre multe altele, în lu
mea aceea de candoare și joacă 
se găsise loc și pentru un cea
sornic. Era un ceasornic ciudat, 
căruia micul creator ce nu fu
sese încă deprins cu silueta ci
frelor îi preschimbase șirul ore
lor într-un fagur circular.

Reprezentarea naivă oferită 
deopotrivă soarelui și oameni
lor era de o tulburătoare p-o- 
lunzime deoarece te invita par
că să repeți gestul simplu al 
copilului ce dăruise deja fiecă
rei ore — receptacol cîte un 
fragment de sticlă colorată.

Aș mai fi adăugat joaca însăși 
pe care fără s-o știe șl-o înve
cinase astfel civilizației. Cu un 
asemenea gest a fost adunată 
treptat, între pereții de timp, 
istoria toată, iar în temeiul său 
mîine va fi posibil jocul adulți- 
lor Lumea lui homo ludens a 
depins cu alte cuvinte de arit
metică.

Cînd și cum deprindem aceas
tă aritmetică a timpului ? Iată 
o întrebare care-mi putea în
lesni reîntîlnirea cu amatorul 
involuntar al desenelor sugesti
ve. De 
școală.

Știam 
Pitești 
părinții 
desenele copiilor.

Conversiunea aceasta știută și 
păstrată doar de ani, alcătuiește 
în fond biografia orelor școlii. 
Mai există însă un număr de 
ore ce-i drept nu prea mare 
— a căror identitate urmează 
s-o străbatem singuri. Sînt ore
le pe care ne-am obișnuit să le 
denumim — poate impropriu — 
libere

aceea ne-am dus la

înainte de a ajunge la 
că școala o construiesc 
care înalță spre cer

LIBERTATE, DESTINAȚIE 
SI RESPONSABILITATE 
ÎN ALCĂTUIREA LOI- 

SIR-ULU!

Acesta a fost și subiectul dis
cuției purtate sub formă de an
chetă la Pitești cu elevii Liceu
lui „Nicolae Bălcescu“, cu cei 
de la Grupul școlar de chimie, 
(școala profesională și Liceul de 
specialitate) lotul subiecților ci- 
frindu-se la 349, adică în ordi
nea școlilor anii I, II, III, IV, 
I, II, II! ; I. II, III, IV.

Prima 
rului — 
finirea ... 
totodată prima remarcă : 
rea majoritate a celor 337 
răspunsuri folosesc în definirea 
timpului liber, ca gen proxim, 
activitatea școlară. Condiționa
rea timpului de normele și so
licitările multiple ale unei pro
grame obligatorii apare însă

Întrebare a chestiona- 
care se referea la de- 
timpului liber — este 

ma
de

' MMM

desfășurat, 
nu de mult, în ju
dețul Covasna, un 
festival de poezie 
patriotică. Inițiati
va aparține în mare 
măsură comitetului 
județean al U.T.C. 
și este un lucru 
meritoriu acesta, 
demn de reținut. Și 
aceasta, cel puțin 
pentru simplul mo
tiv că s-a putut a- 
sista acolo la o 
deosebit de sensi
bilă și calificată a- 
derență a publicu
lui la poezie, la o- 
pera de artă. Ceea 
ce mă determină să 
scriu aceste rînduri 
este însă și altceva, 
cred eu, cu mult 
mai semnificativ. Și 
anume, am putut 
constata direct, fiind 
prezent în juriul a- 
cestui festival, fap
tul că atunci cînd 
p inițiativă de o 
asemenea anvergură 
(au participat reci
tatori din cele mai 
diferite zone ale 
țării și de diverse 
categorii profesio
nale) este prezidată 
de la bun început 
și de calități orga
nizatorice care țin 
nu neapărat de pro
tocol cît mai ales 
de o atentă cunoaș
tere, de o autenti
că pasiune — pen
tru artă, în cazul 
de față — atunci 
succesul, care este 
evident, se consti
tuie într-o experien
ță asupra căreia nu 
e rău, din cînd în 
cînd, să revenim. 
In primul rînd, ceea 
ce am remarcat a- 
colo, nu e un as
pect singular sau 
nu e numai atit. 
Poezia patriotică, 
poezia și tineretul 
— căci acesta este 
raportul pe care-l 
stabilește un atare 
festival — nu-și re
vendică o circulație 
neapărat spectacu
loasă, ocazională, 
festivă, ci una fi-

rească, necesară, 
dictată deopotrivă 
de nevoi instructiv- 
educative aît și de 
nevoi intime, de ex
primare, am putea 
zice, a însuși sufle
tului nostru tânăr. 
„Toți tinerii, sau 
aproape toți sîntem 
în felul nostru niște 
poeți, îmi declara 
untd dintre prota
goniștii acestei pri
me ediții a între
cerii de la Covas
na, Ion Șoaită, e- 
lev la grupul școlar 
comercial din Arad. 
Și cînd cu cuvinte 
simple, dar nu cu 
idei și sentimente 
obtuze, rudimenta
re, o poezie aduce 
în inima și în min
tea noastră acest 
lucru — cum să-i 
spun, adevăr, simți
re, simțămînt ? — 
atunci poezia aceea 
este a noastră. O 
spunem, ne-o spu
nem și nouă, o spu
nem și altora iar 
alteori o recităm".

Si iată și o altă 
remarcă : „în scoa
lă se predă litera
tura, 
dar •
nu 
da 
tru 
tru 
Cel
aceasta se numește 
Radu Marinescu și 
este tânăr ingine’ 
chimist la Oradea. 
Un inginer — cîți 
vor mai fi ? I — 
bitor de poezie.

l-am ascultat 
amîndoi acești 
neri și i-am între
bat : vă place ceea 
ce ați recitat ? Hm, 
parcă am simțit că 
vor să zică ; sau : 
mda, da I O discu
ție pe această temă, 
în rîndul publicului 
cititor, cred că se 
poartă. Adică, nu 
cred, ci siînt sigur. 
Și ea nu a început 
de azi, de ieri și nu 
se va sfîrși mîine- 
poimîine. Am asis-

matematica. 
nu se predă si 
se poate vre- 
dragostea pen- 
literatură, pen- 

matematică" 
ce-mi spunea

tat la acest festival. < 
am asistat pînă a- > 
Cum și la alte ma- < 
nifestări de acest > 
gen și ceea ce am < 
observat, confirmat > 
în parte și dc cei < 
doi interlocutori din > 
acest colț de pagină < 
de azi, trebuie să $ 
dea de gîndit, cred. A 
și poeților, dar și 5 
altora, îndrumători- < 
lor de la casele de > 
creații. oamenilo- < 
de la catedră, oa- z 
menilor din sfera < 
instituțiilor de cui- z 
tură, alcătuitorilor < 
de manuale, de pro- z 
grame artistice etc. < 
Amenință cu proli- z 
ferarea unei adevă- < 
rate ciuperci mono- >' 
tonia și n-ar fi încă <■ 
nimic dacă în mo- z 
notonia aceasta nu <• 
am citi uneori și o z 
neputință de spirit, <■ 
o insensibilitate era- $' 
atoare de rutină și <' 
suflet amorf, atro- z 
fiat. Există în crea- <■ 
ția ultimilor ani va- z 
lori artistice dintre <■ 
cele mai autentice, z 
poezii de înaltă ți- <• 
nută și vibrație pa- z 
triotică dar ele ră- << 
mîn adesea între z 
coperți și în rafturi- 
le de bibliotecă, nu << 
sînt cunoscute, sînt 
puse prea 
circulație.
pertoriul 
din cei ce
rindat pe scenă, a- 
semenea creații lip
seau. Făceau figura
ție în schimb alte
le. $i cei ce reci
tau erau tineri, 
foarte tineri I

Dar la întrebarea 
— vă place ceea ca 
ați recitat ? — răs
punsul lor, al mul
tora dintre ei a fost 
destul de sec totuși 
și totuși cuprinză
tor : mda I Acest 
răspuns mi-a dat 
însă ideea de a răs
foi niște manuale. 
Voi vădea atunci ce 
vă voi spune.

Foto: O. PLECAN

BIOGRAFIA ORELOR
mai evidentă prin prezen- 
datelor rezultate din a 
întrebare (care este mări-

mult 
tarea 
doua 
mea timpului dumneavoastră li
ber de care dispuneți în medie 
pe zi ?)

Din cei 337 de subiecți care 
au răspuns la întrebare, 246 au 
indicat ca mărime a timpului 
lor liber intervalul 1—3 ore, 47 
au arătat că dispun de 4—6 ore 
libere pe zi, iar 44 au reclamat 
lipsa de timp liber.

Poate fi remarcat în primul 
rînd procentul mare al progra
mărilor bugetului de timp in 
funcție de statutul social și me
nite să-i satisfacă cerințele Di
mensiunile acestui procent con
firmă în parte ipoteza anchetei 
conform căreia organizarea și 
utilizarea diversificată a timpu
lui reprezintă o capacitate do- 
bindită la virsta școlarității ca 
rezultat al acțiunilor formative 
pe care instituția de învățămînt 
le exercită asupra individului

în ceea ce privește estimările 
ce evaluează timpul liber între 
4 și 6 ore, adică echivalent cu 
durata orarului școlar, ele sînt 
semnul unei programări indivi
duale defectuoase făcute atît în

dauna procesului tnstructlv- 
educativ, prin reducerea orelor 
de studiu individual, cit și In 
cea a timpului liber propriu-zis. 
Pot fi menționate în acest sens 
opțiunile subiecților ce se opresc 
asupra unor activități extrașco
lare cu caracter de divertisment 
și relaxare.

Ar mai fi de adăugat că ac
tul de programări defectuoase a 
timpului liber impune de multe 
ori — printre alte măsuri — 
vizuirea 
școlare.

Datele 
existența 
proporții 
durata timpului liber în școlile 
supuse cercetării. Dacă elevii 
celor trei ani (I, II, III) din 
școala profesională beneficiază 
de un număr substanțial de ore 
libere în schimb la Liceul ,.Ni
colae Bălcescu“ elevii relevă 
încă din primul an de studii 
insuficiența.

Fenomenul poate fi constatat 
cu prilejul comparării anilor de 
studii a căror programă școlară 
este profilată distinct în funcție 
de specificul școlii i

liber o adevărată cultură. In 
ceea ce privește repartiția pre-

ferințelor lor, subiecții le-au 
indicat în următoarea ordine :

re-
exigențelor instituției

anchetei au evidențiat 
unei considerabile dis- 
în ceea ce privește

televizor film 217 23,91 la sută
cărți beletristice 216 23.90 la sută
sport excursii 137 15.09 la sută
presa 121 13,30 la sută
cărți tehnice 56 6.10 la sută
activități ale organizației U.T.C. 371 4.10 la sută
plimbare 34 3,70 la sută
nu au o activitate anume 34 3,70 la sută
activități de amatori 23 2,50 la sută
altele 22 2,40 la sută
club, casă de cultură 13 1.40 la sută

Mijloacele mass-media și acti
vitățile sportive reprezintă 82,30 
la sută dintr-un total de activi
tăți ale căror arie’ de cuprindere 
este extrem de restrînsă (11 ac
tivități).

Procentul de 23,91 la sută al 
celor care optează, printre alte
le pentru vizionarea programe
lor TV. și filme sau numai pe
trecute la TV poate fi explicat 
în parte prin puterea de seduc
ție a imaginii ca și prin accesi
bilitatea consumului.

în comparație cu acest mijloc 
comod, pînă la imobilism de 
cheltuire a timpului liber, spor
tul și excursiile opun ’in procent 
de numai 15.09 Ia sută.

CULTURA 
TIMPULUI LIBER

„îmi organizez singur timpul 
liber“ a fost varianta cu o pon-

dere de 60 la sută din răspunsu
rile date la întrebarea „Cine vă 
ajută în organizarea timpului 
dumneavoastră liber?“1’) Corelat 
cu activitățile amintite și cu 
răspunsurile la întrebarea „Cu 
cine preferați să vă petreceți 
timpul liber?“ ••) se poate de
duce că acțiunile întreprinse 
(chiar și sporadic) de organi
zare a timpului liber nu și-au 
atins scopul printr-o serie de 
limite amintite de înșiși elevii, 

în cadrul acestor limite, răs
punsul cu ponderea cea mai 
mare (33 la sută) o are varianta 
„grupuri prea mari“. Aici, îmi 
amintesc răspunsul elevului 
C. L. de la Liceul „Nicolae Băl
cescu“ : „Este firesc ca la 19 ani 
să nu-mi placă vizionarea de 
spectacole în grupuri de 40 de 
elevi“. Sau alt răspuns, al unei 
eleve, de data aceasta (V. A. Li
ceul de specialitate) : „nu-mi 
place să merg încolonată pe 
stradă la un film“.

Găsim întemeiate aceste răs
punsuri. Este firesc ca, începtr.d 
de la o anumită vîrstă, gusturi
le, preferințele să se diferenție
ze, ca numai un grup restrîns 
de elevi să fie atrași de o anu
mită activitate organizată, pe 
alții interesîndu-i alta. Or, în 
acțiunile întreprinse pînă acum, 
s-ă ținut seamă într-o măsură 
prea mică de preferințele elevi
lor, de însăși psihologia vîrstei. 
Tinerii preferă grupurile re- 
strînse de prieteni celor nume
roase, tocmai pentru afinitatea 
de preocupări, de păreri, de gus
turi, cu cei pe care-i aleg ca 

, parteneri pentru petrecerea 
timpului liber.

Dar, mai ales, se vor autorii 
propriilor lor acțiuni I

Găsim binevenită redarea ta
belului care grupează propuneri 
pentru îmbunătățirea activități
lor din timpul liber, pentru ră 
o cultură a loisir-ului nu se poa
te realiza, în afara unei acțiuni 
de cunoaștere a opțiunilor celor 
cărora li se organizează timpul 

liber.

anii I ti III IV

ore libere nr. 
ore

1—3 4—6 nr. 
ore

1—3 4—6 nr.
ore

1—3 4—6 nr. 
ore

1-3 4—6

Liceul N. Bălcescu 7 16 7 8 12 13 12 10 6 17 8 2

Școala profesională — 18 31 — 2 20 — I 31 -f — —

Liceul de specialitate 4 30 — 3 27 1 8 26 2 12 15 —

grupuri mai mici
activități care să cuprindă întreaga clasă 
cunoașterea preferințelor 
un program care să fie respectat 
mai mult interes în organizswea timpului liber 
mai multe acțiuni sportive 
un club
concordanță intre acțiunile organizației U.T.C. și 

diriginte
mai mult interes din partea părinților 
activități mai variate

58 9,20 »/«
23 3,60 «/»
85 13,45 «/,
56 8,80 o/o
67 10,75 »/(,
87 13,75 «/,
88 14,00 o/o

73 11,58 »/o
24 3,80 •/,
89 14,15 «/<,

Trebuie remarcat cu această 
ocazie că programarea optimă a 
timpului liber la elevi depinde 
în ultimă instanță pe de o parte 
de judicioasa repartizare a sar-

cinilor școlare iar pe de altă 
parte de crearea și stimularea 
unui climat de activități 
extrașcolare, atractiv și va
riat menit să satisfacă un nu-

măr cit mai mare de opțiuni.
Școala poate oferi In acest 

sens celor 248 de subiecți care 
și-au organizat singuri timpul

♦) prietenii 59 la sută, organiza
ția U.T.C. 37 la sută, colegii 34
la sută, familia 34 la sută, alții 
3 la sută.

••) cu prietenii In grup mic 28.8 
Ia sută, cu familia 18 Ia sută, 
cu un prieten 15 Ia sută, cu co
legii in grup mic 14.6 la sută.

singur 14,6 la sută, cu colegii în 
grup mare 5,6 la sută, cu priete
nii în grup mare 3.44 la sută.

ELENA RUBELI

Specialiști din patru țări cu 
tradiție în domeniul industriei 
electronice — S.U.A., Italia, Aus
tria și R.F. a Germaniei — au 
recunoscut, de curind, valoarea 
invenției românești „Procedeu și 
aparat pentru obținerea marca
jelor de frecvență la generatoa
rele vobulate". De altfel, pri
mele două brevete au și sosit 
pe adresa Uzinelor „Electro
nica" din Capitală.

Ce se ascunde sub acest titlu ? 
Pentru specialiști o valoroasă in
venție. Tradusă în limbajul citi
torului neavizat, aceasta înseam
nă primul aparat românesc folo
sit pentru reglajul imaginii te
levizoarelor în fabricile de spe
cialitate. Aparatul, denumit pe 
scurt și vobulator, a fost reali
zat pe baza unei concepții origi
nale, aparținînd inginerului Ghe
orghe Georgescu, și lucrează la 
parametri sensibil superiori apa
ratelor similare din străinătate.

Dar numele de vobulator tinde 
să desemneze nu numai un sin
gur aparat în uzina bucureștea- 
nă, ci o adevărată familie. De 
curînd, un grup de ingineri ai 
întreprinderii au realizat, pe baza 
unui alt brevet de invenție, un 
vobulator pentru reglajul sune
tului. Cele două aparate consti
tuie partea principală a unei 
stații centralizate de reglaj care 
funcționează în cadrul uzinei, cu 
ajutorul căreia se obține o ima
gine mult mai clară și mai sta
bilă pe ecranele aparatelor de 
televiziune și care permite o re
glare superioară a calității sune
tului pe etaje. In același timp, 
această stație a determinat redu
cerea timpului de reglaj cu cir
ca 25 la sută.
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secretarului
își amintește

Nicolae Kaupert, anul II frezori: „Sînt muncitor titular pe o 
mașină agregat de la „axe“. Eu fac canalele la toate axele de la 

toate tipurile de strunguri

Cornel Ghender, loc
țiitorul 
U.T.C., 
pentru noi de primele
săptămîni de după veni
rea lui în uzină ca uce
nic să învețe strungă- 
ria, „cea mai frumoasă 
meserie, cred, dintre 
cîte sînt“. „Să ai ocazia 
ă o înveți aici la 
Strungul“, nu-i puțin 

lucru. Peste 90 la sută 
dintre strungurile cu ca
re lucrăm sînt fabricate 
de noi. Cum să vă spun, 
cînd ești strungar la 
„Strungul“, simți că ești 
privit de alții din alte 
întreprinderi, ce mai, 
de toți, de parcă ai pur
ta o medalie“.

Orcea Constantin, anul I, în pauza de masă.

CHEMĂRI LA 
ÎNTRECERE

către toate întreprinderile poligrafice din țară
Obiectivele principale în întrecerea patriotică 

Ia care chemăm colectivele întreprinderilor po
ligrafice din întreaga țară, constau în ridicarea 
pe o treaptă superioară a eficienței econo
mice, a activității, creșterea calității producției 
prin îmbunătățirea aspectului grafic al cărți
lor, revistelor și ziarelor pe care le tipărim, 
pentru a răspunde așa cum se cuvine exigen
țelor mereu sporite ale cititorilor.

I. In domeniul economic

pe care le fabricăm“.

Ucenic
premiat... 
ca muncitor

DE CE POT FI
care dată asupra problemelor de 
tehnologie care apar. Iar la scu- 
lărie, împreună cu șeful secției 
și cu maiștrii de acolo am în
ceput să le predăm și cunoștin
țele strict necesare despre mate
rialele din care se fac sculele.

Se nu- 
anul I, a 
zile și a 
învăț eu

La fiecare mașină, aproape, 
sînt doi oameni : muncitorul și 
ucenicul. Purtînd aceeași salope
tă, și fiind apropiați ca vîrstă 
nu o dată sîntem obligați să în
trebăm care-i muncitorul și ea- 
re-i ucenicul ?

— Sîntem amîndoi ucenici, ni 
se răspunde la un moment dat.

— Și muncitorul ?
— Eu am atribuții de munci

tor, ne spune Anton Lang, 
dar sînt ucenic în anul doi. El 
e primul meu ucenic, 
mește Ioan Gal. E în 
venit doar de cîteva 
fost repartizat să-l 
meserie.

— Nu-i nici o greșeală la mij
loc, intervine maistrul Iosif Bel- 
ko. L-aș angaja Imediat ca mun
citor, dacă s-ar putea pentru că 
e foarte bun. Execută ireproșa
bil orice piesă. Iți face calibre, 
piese trapezoidale, crampoane 
pentru dispozitive, bucșe excen
trice. Acum, după cum vedeți, 
execută matrițe pentru forjat 
roți dințate, lucrare de catego
ria a V-a. I-am dat desenul și, 
ca de obicei, nu i-a mai trebuit 
nici o explicație suplimentară.

— Și strungarii vechi au a- 
juns deja să-1 aprecieze, adaugă 
Tihamer Săbădiș, șeful secției 
sculărie. Toți au căzut de acord 
în ultimul trimestru al anului 
trecut ca Lang să fie trecut pe 
lista celor mai buni muncitori 
din secție, pentru a căpăta și ei 
primă. Căutăm o modalitate de 
a-1 angaja, pentru a primi și el 
un ban în plus, că merită. Asta 
i-ar stimula și pe ceilalți.

11 rugăm pe Lang să ne lămu
rească el cum a reușit să devi
nă un strungar atî.t de bun în 
mai puțin de un an și jumătate.

— La noi în curte era un ate
lier unde se confecționau uși șl 
ferestre metalice. De mic am ur
mărit, acolo, cum merg și ce se 
poate face la cele două strun
guri din acest atelier. Pentru 
mine strungăria a început să în
semne, încă de pe atunci, o artă. 
Vreau să o învăț, să o practic 
ca pe o artă. Am venit la 
„Strungul“ pentru că aici, poate 
mai mult ca în alte părți strun
găria înseamnă finețe, măiestrie. 
Am avut și norocul să fiu re
partizat la KER ALBERT, un 
muncitor foarte bun care s-a 
ocupat de mine cu multă răb
dare. Acum lucrăm pe aceeași 
mașină, e în schimbul II. 
Muiți ucenici lucrăm deja sin
guri pe mașină, ca muncitori.

Printre aceștia, aveam să a- 
flăm pe urmă, se numără în pri
mul rînd cei care și-au făcut 
deja stagiul obligatoriu de mini
mum trei luni în atelierul de 
producție școală. Așa sînt uce
nicii strungari Aurel Hălădișan 
și Vasile Ferghete de la secția 
sculărie, sau Cornel Nădășan de 
la secția mecanic șef. „Lucrează 
singuri pe mașini, orice piesă li 
se dă se descurcă, ne asigură 
Remus Boariu, șeful atelierului 
de producție școală. Pe Carol 
Reiter, un alt ucenic de la sec
ția sculărie l-am urmărit execu
tînd conicitatea la dornurile de 
control, lucrare de categoria a 
V-a, iar pe Nicolae Kaupert, u- 
cenic frezor în anul II, l-am 
găsit ca muncitor titular pe o 
mașină agregat din secția axe.

— El face canalele la toate 
barele de la toate tipurile de 
strunguri pe carestrunguri pe care le fabricăm, 
ne spune maistrul Ion Făgăraș. 
E de aproape un an aici. Pot ga
ranta pentru el de pe acum că 
poate depăși lună de lună nor
ma cu cel puțin 20 la sută.

Instruirea
practică 
intensivă
La 10 ianuarie a intrat în ate

lierul de producție școală al u- 
zinei o nouă serie de 40 uce
nici strungari, anul II. Timp de 
trei luni vor fi supuși, aici, la 
un program riguros de instruire 
practică intensivă.

— Cînd se vor întoarce în sec
ții fiecare trebuie să fie capabil 
să lucreze singur pe mașină, ne 
spune Remus Boariu, șeful ate
lierului de producție școală. Aici 
își însușesc, sub îndrumarea 
noastră, a instructorilor, princi
palele deprinderi de strungari, 
de muncitori în general. Se an
trenează executînd diferite repe
re pentru producție. Piesele fă
cute de ei aici, își au și ele lo
cul lor în strungul gata montat,

INVIDIATI UCENICII
DE LA „STRUNGUL"

’Din experiența cunoscutei uzine arădane 
in pregătirea și formarea noilor cadre de muncitori

Iosif Maldeț, din anul I, la primele piese executate de el-

pregătit pentru expediție, și ei 
știu asta. Dacă am face doar 
cîteva repere de serie mare, a- 
tunci da, s-ar putea spune că 
punem accent doar pe produc
ție. Dar noi executăm aici între 
100 și 150 de repere pe lună și 
nu doar lucruri simple, ci pie
se cu pretenții, pentru a învă
ța, ăsta-i scopul. Le explicăm 
individual, pe desen, sau la toți 
o dată folosind tabla, și pe urmă 
le arătăm practic o dată și încă 
o dată pînă le fac singuri.

— Toți instructorii sîntem și 
controlori de calitate, ne spune 
Tiberiu Weker. Dar nu numai 
ai pieselor ci și ai lor, ai băieți
lor. Ținem o evidență exactă, in
dividuală a lucrului pentru a 
vedea unde și în ce fel trebuie 
să intervenim. Pînă acum cei 
mai buni din clasă s-au dove
dit a fi Aurel Susan, Viorel 
Ilorga și Mircea Sălăjan. Dar si 
ceilalți îs băieți buni. Sînt 
bucuroși că pot lucra singuri pe 
mașină.

Dar transformarea ucenicului 
în muncitor presupune și for
marea unor deprinderi de or
ganizare a locului de muncă, fa
miliarizarea lor cu întreaga 
gamă de probleme ale secției 
sau atelierului. In acest scop u- 
cenicii fac pe rînd de serviciu cu 
aprovizionarea materială a în
tregului atelier. De asemenea în 
fiecare zi prin rotație cîte un u- 
cenic exercită funcția de aju
tor de șef de atelier. Puși în a- 
ceastă situație cu totul nouă 
pentru ei sînt obligați să caute 
soluții pentru rezolvarea trebu
rilor curente ale atelierului. Ast
fel sînt obișnuiți să gîndească. 
să-și formeze un punct de vede
re despre orice problemă, să 
și-l impună. Astfel la atelierul 
școală se educă spiritul de res
ponsabilitate al ucenicilor, se 
creează premisele unei integrări 
active a lor în colectivele de 
muncă.

Cum îsi
9

crește copiii

ucenic șl sugerează, credem, 
ceva din căldura cu care oame
nii uzinei din Arad îi primesc 
în marea lor familie pe tinerii 
veniți aici să învețe o meserie.

— E o tradiție la noi ca fie
care secție să-și pregătească oa
menii de care are nevoie, ne 
spune tovarășul Ghiță Gheor- 
ghe, secretarul comitetului de 
partid. Mai mult, muncitorii o- 
bișnuiesc să-și ducă ucenicii 
din anul I pînă cînd lucrează, 
independent, pe mașină. Această 
colaborare continuă de obicei și 
după acest moment, pe parcursul 
mai multor ani. Fiecare își ține 
minte ucenicii...

Dar nu există meseriaș cu oa
recare vechime care să nu se 
mîndrească cu cîțiva urmași di- 
recți pe care i-a ajutat să de
vină muncitori. Este o pasiune 
care nu se alterează, ci sporeș
te parcă cu vîrsta. Ne-a con
vins de acest lucru răbdarea, 
migala am spune, cu care recti
ficatorul Ioan Nemeș de la sec
ția sculărie se ocupă de ucenicii 
Gheorghe Jorza și Ioan Giurgi 
din anul I, chiar dacă pînă a- 
cum a mai pregătit cîteva zeci, 
bucuria cu care veteranul strun
gar Mark Ludovic de la secția 
roți dințate a primit un nou u- 
cenic, exigența și tactul cu care 
își crește băieții de la atelierul 
modele metalice, lăcătușul Io- 
sif Rotărescu.

De remarcat că această pasiu
ne s-a transmis celor mai ti
neri odată cu meseria. Ei proce
dează la fel și nu sini, mai pre
jos decît vîrstnicii. Ucenicul tî- 
nărului frezor Mihai Hanc a de
venit un om de bază al secției 
axe, lucrează singur pe o freză 
agregat. La aceeași secție, da
torită strungarului Cornel Șan- 
dor, ucenicul Iosif Maldeț, după 
numai o săptămînă de la veni
rea Iui în uzină poate executa 
deja unele operații mai puțin 
pretențioase. S-ar putea da foar
te multe exemple 
întrucît în secțiile 
uzinei majoritatea 
sint tineri. Cei mai
nici sînt pregătiți de ei.

— De la început, noi uteciștii 
din secție îi primim pe ucenici 
ca pe viitorii noștri colegi de 
muncă, îi ajutăm să înțeleagă 
ce înseamnă viața de uzină, iar 
în ce mă privește, ne spune Ilie 
Jivan, secretarul U.T.C. de la 
sculărie, mă interesez de situa
ția fiecăruia, intervin, dacă e 
cazul pentru primirea unora în 
căminul de nefamiliști. Facem

de acest fel 
de bază ale 
muncitorilor 
mulți uce-

o mare
familie

înainte de a citi rîndurile 
care urmează mai aruncați o 
privire peste fotografiile din a- 
ceastă pagină. Ele surprind cî- 
teva momente din activitatea 
permanentului cuplu muncitor-

Cine
se ocupă 
de educația
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ucenicilor

totul ca ei să se simtă între noi 
ca acasă. Ei știu că acesta va 
fi viitorul lor loc de muncă.

— In același mod procedează 
organizațiile U.T.C. din fiecare 
secție, precizează Cornel Ghen- 

secretarului 
Ne interesăm 

de problemele
der, locțiitorul 
U.T.C. pe uzină, 
în permanență 
lor, și căutăm să le rezolvăm. 
Acum sîntem preocupați de ac
tivizarea organizațiilor U.T.C. 
ale ucenicilor, de lichidarea a- 
baterilor de la disciplină care 
mai există. Intervențiile noas
tre se hotărăsc de comun acord 
cu instructorii, cu maiștrii din 
secții și au drept scop pregă
tirea calificării ucenicilor. A- 
cesta este unul din principale
le fronturi pe care acționăm în 
cadrul întrecerii declanșate între 
organizații. Vrem să dovedim și 
pe această cale că tineretul de 
la noi din uzină este într-adevăr 
un factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

Dar instruirea practică a uce
nicilor în secții, formarea lor ca 
muncitori nu poate fi concepută 
fără maiștri instructori. Ei sînt 
aceia care le asigură o pregă
tire unitară pe meserii. Uceni
cii de la fiecare specialitate be
neficiază de îndrumarea com
petentă a unui instructor, mun
citor de înaltă calificare. Aurel 
Mereuță se ocupă de strungari, 
Mircea Grofu de frezori, iar Ion 
Căprar de rectificatori. Cel mai 
mult timp și-l petrec în secții. 
Metoda lor de lucru este origi
nală, n-am mai întîlnit-o în alte 
întreprinderi. In fiecare zi exa
minează. ca la școală dar la 
locurile lor de muncă nu in fața 
tablei, un număr de ucenici. Au 
cîte un „catalog“ în care notea
ză piesa executată de fiecare u- 
cenic examinat, calitatea ei și 
felul în care ucenicul s-a înca
drat în timpul prevăzut de 
norme.

— Fiecare ucenic e examinat 
de mai multe ori într-o lună, ne 
spune Aurel Mereuță. Nota la 
practică pe care o primește la 
sfîrșit de trimestru reflectă ast
fel întotdeauna pregătirea lui 
reală.

— în sarcina noastră cade și 
completarea pregătirii lor teo
retice, adaugă Mircea Grofu. 
Tehnologia și desenul care 
fac la școală în cele trei luni 
sînt insuficiente. De aceea le 
dăm diferite piese și-i punem 
să facă desenele lor de execu
ție. împreună cu muncitorii care 
se ocupă de ei insistăm de fie-

le

Marea familie a muncitorilor 
din uzină se ocupă de ucenici 
doar 8 ore pe zi, cit durează un 
schimb. Restul de 16 ore din 24 
ai cui rămîn, unde se duc, cu 
ce se ocupă ?

— Treizeci și cinci dintre ei 
sînt cazați în căminul de nefa
miliști al uzinei împreună cu 
muncitorii, ne spune locțiitorul 
secretarului U.T.C. Mergem 
foarte des pe la ei. Au televizor, 
bibliotecă, punct de informare 
politică. Ei sînt în atenția noas
tră 24 de ore din 24.

— Dar ceilalți ?
Locțiitorul secretarului U.T.C. 

știe despre ei că locuiesc de 
cele jnai multe ori în gazdă, că 
sînt văzuți prin cafenele sau ho
lurile cinematografelor, dar ce 
fac, cu ce se ocupă ei in tot a- 
cest timp n-a putut să ne spu
nă decît foarte vag.............
structorii și maiștrii 
n-au avut ce să ne 
mult.

— Ne îngrijorează 
după ieșirea lor din 
mîn de cele mal multe ori 
nimănui, ne spune Tihamer 
bădis, șeful secției sculărie. 
reușim să clădim în cele 8 
se surpă uneori în restul timpu
lui cînd rămîn singuri.

— Dați-mi voie să vă 
eu ceva, intervine în 
Iosif Rotărescu, lăcătuș 
lierul modele metalice, 
venit să mă calific, de la țară, 
In opincuțe, nu l’a cravată și cu 
pantaloni de porțelan cum se 
obișnuiește acum. Pe vremea aia 
nici pomeneală de condițiile în 
care se califică ei acum. Dar a- 
veam dascăli care ne arătau 
cum trebuie să ne purtăm în 
orice, situație. între ucenicii mei 
de acum am găsit copii care nu 
cunosc istoria poporului, nu-și 
cunosc țara în care trăiesc.

— Problema educării lor, a 
formării lor ca muncitori la ni
velul exigențelor actuale impu
ne ca și ei să fie cuprinși în- 
tr-un sistem de educație cel pu
țin de talia celui prevăzut pen
tru elevii școlilor profesionale 
— ne spunea Dragutin Arsenov, 
șeful serviciului învățămînt. A- 
dică să fie cazați în cămine, să 
aibă pedagogi și diriginți pe 
clase care să-i formeze pentru 
viață, pentru producție și socie
tate.

• Șeful serviciului învățămînt 
mai speră că într-o dimineață, 
va găsi pe masă abia sosit cu 
poșta de București un plic gros 
care să-1 anunțe că toate ano
maliile existente încă în orga
nizarea și funcționarea uceni
ciei Ia locul de muncă au fost 
rezolvate de ministerele de re
sort printr-un nou act normativ, 
îmbunătățit.

• In fiecare secție a uzinei 
un mic atelier școală în care u- 
cenicii îndrumați de maiștri in
structori să învețe meseria pe 
mașinile lor.

• — Da, sînt maistru instruc
tor pentru ucenici. Cum n-ați 
auzit că de ieri și noi, maiștrii 
instructori, sîntem numiți legal, 
conform noilor normative în vi
goare, nu altfel... Poate chiar de 
mîine instructorii ucenicilor nu 
vom mai fi în afara legii. De ce 
nu ?

• — Un bloc al ucenicilor, 
numai al lor (cum există de alt
fel pe lîngă unele uzine), cu pe
dagogi, club, cantină pentru ca 
toți „copiii uzinei“ 
fie cuprinși într-un 
cațional bine pus la

• Un laborator 
care să permită selecționarea 
candidaților la învățarea unei 
meserii pe bază de aptitudini.

Fiecare din aceste secvențe 
este de fapt o propunere, o ne
cesitate. In viitor fiecare dintre 
ele va deveni, desigur, realita
te. Dar nu poate să ne fie indi
ferent cît de apropiat ne este a- 
cest

Nici in- 
din secții 

spună
faptul 
uzină

mai
că 

ră- 
ai 

Să- 
Ce 

ore

spun și 
discuție 
la ate- 
Eu am

se

să poată să 
sistem edu- 
punct. 
psihotehnic

viitor.
IUSTIN MORARU 

Foto : ION BARBIERU

1. Prin generalizarea schimbului III la utila
jele de mare productivitate și extinderea a- 
cestuia la celelalte utilaje, prin aplicarea unui 
complex de măsuri organizatorice la nivelul 
sectoarelor de pregătire a formelor și folosi
rea intensivă a capacităților de producție, pre
cum și prin îmbunătățirea gradului de utiliza
re a suprafețelor de imprimare și a grupurilor 
de culoare la mașinile rotative, vom obține o 
depășire a producției planificate de cărți, re
viste și ziare, care va reprezenta valoric o pro
ducție globală si marfă suplimentară de 
5 500 000 lei.

2. Vom realiza peste plan o producție 
600 000 cărți însumând 10 000 000 colițe.

3. De asemenea, ne propunem să obținem o 
producție pentru export cu 2 la sută peste pre
vederile planului.

4. Prin mai buna folosire a materiilor prime 
și materialelor vom reduce cheltuielile materi
ale de producție după cum urmează :

• prin reducerea normelor de consum 
hîrtie cu 1 la sută, vom realiza economii 
de 40 tone hîrtie, în valoare de 200 000 
lei ;

• prin reducerea normelor de consum la 
cerneluri, materiale foto și material de 
legătorie cu 3 la sută față de realizările 
obținute în 1972. vom economisi 700 000 
lei ;

• vom asigura imprimarea a 1 000 000 exem
plare de ziare cu hîrtie economisită.

5. Productivitatea muncii pe salariat va fi 
depășită cu 1 la sută prin :

• reorganizarea seotorului de pregătirea 
formei offset pentru a se asigura o fo
losire completă a noilor mașini Ultraset 
ce se vor da în exploatare in acest an ;

de
de

la

• integrarea unor operațiuni de finisare la 
secțiile de imprimare în vederea descon
gestionării spațiilor de producție in sec
ția legă torie. eliminarea transporturilor 
încrucișate și a lipsurilor de tiraje ; 
reducerea timpilor neproductivi in func
ționarea utilajelor precum și îmbunătă
țirea cu 5 la sută a gradului de utiliza
re a fondului total de timp ;
policalificarea unui număr, de 300 mun
citori din secția legătorie pentru a putea 
executa cel puțin 2 operațiuni tehnologice 
la producția de carte ;
ridicarea calificării tinerilor muncitori li- 
notipiști, obținindu-se astfel o îmbunătă
țire a calității semnelor culese și o creș
tere a productivității muncii cu 10 la 
sută.

4

6. Pentru creșterea gradului de. mecanizare 
și automatizare a procesului de producție vom 
realiza prin autoutilare luorări în valoare de 
1 000 000 lei.

7. Prin aplicarea unor măsuri și procedee 
tehnologice noi, creșterea spiritului de răspun
dere și a exigenței față de muncă și lucrările 
executate, prin generalizarea pe. toate locurile 
de muncă a metodei controlului și autocontro
lului muncitoresc, ridicarea continuă a conști
inței socialiste a tuturor salariaților, ne pro
punem să _ creștem calitatea tiparului și rezis
tența finisării producției de carte.finisării producției de carte.

II. In domeniul social, cultural.

și rezis-

educativ
Ne 

lucru
propunem să îmbunătățim condițiile de 
ale tuturor salariaților prin : 

îmbunătățirea condițiilor de microclimat ; 
îmbunătățirea condițiilor de lucru la ro
tativele de ziare ;
inițierea unor activități care să contribu
ie la integrarea profesională într-un timp 
mai scurt a tinerilor și a noilor angajați 
și reducerea fluctuației cu 30 la sută față 
de 1972 ;
vom înfrumuseța locurile de muncă și 
spațiile sociale și cultural-sportive prin 
contribuția salariaților care vor presta un 

de muncă pa-volum 
triotică

de peste 6 000 ore

Secretarul Comitetului 
de partid 

GRIGORE MUȘAT

Președintele 
oamenilor

Ing. CRISTEA VICTOR

comitetului 
muncii

Președintele comitetului 
sindicatului 

NICOLAE NIȚESCU 

• DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POȘTĂ 
ȘI TELECOMUNICAȚII ARGEȘ

către toate unitățile de poștă și
Exprimînd hotărîrea unanimă a întregului co

lectiv din Direcția județeană de poștă și tele
comunicații Argeș, adresăm tuturor unităților 
de poștă și telecomunicații din țară chemarea 
la întrecerea socialistă pentru Îndeplinirea și 
depășirea sarcinTor prevăzute pentru anul 
1973, concretizate în angajamentele luate la ur
mătoarele obiective :

» depășirea cu 3 la sută a veniturilor planificate ;
• reducerea cheltuielilor la 1 000 Iei venituri eu 3,2 la sută ;
• creșterea cu 3 ia sută a venitului mediu 

Planificat pe salariat. prin instalarea de noi 
posturi telefonice și folosirea mai hună a ca
pacităților de producție.

Se va acorda o atenție deosebită calității 
prestațiilor și serviciilor, prin îmbunătățirea 
față de anul 1972, a următorilor indicatori •

• reducerea cu 10 Ia sută a convorbirilor 
telefonice interurbane întîrziate peste una oră ;

• micșorarea cu 4,5 la sută a numărului de’ 
deranjamente la 100 posturi telegrafice și cu 5 
la sută a duratei medii de restabilirea funcționării lor :

• vor fi reduse cu 6 la sută numărul deran
jamentelor la 100 de km fir telefonic și tele-

Secretarul 
VIOREL

comitetului U.T.C.
ALEXANDRESCU

telecomunicații din fără
grafic 
medie

deranjamente la 100 posturi telefonice"*șf cu "13 
la. sută durata medie a acestora ;

• numărul de deranjamente la 100 căi echi
valente în echipamentul telefonic interurban va 
fi redus cu 4 la sută, iar durata medie a aces
tora cu 7 la sută :

• îmbunătățirea cu 2 la sută a pătrunderii 
presei la 1 000 de locuitori ;

• se vor reduce cu 11 la sută numărul recla- 
mațiilor întemeiate ;

Pentru anul acesta, indicele de utilizare a 
timpului de lucru va fi peste 96.7 la sută.

Se vor lua măsuri susținute pentru eliminarea 
cazurilor de îndrumări greșite de saci cu tri
miteri poștale, de legături de corespondență și 
pachete de ziare.

Sub conducerea organizațiilor de partid din 
unități, comitetul oamenilor muncii, comitetele 
sindicatelor șl ceilalți factori de răspundere nu 
vor precupeți nici un efort pentru asigurarea 
condițiilor necesare îndeplinirii și depășirii 
calitative și cantitative a sarcinilor ce ne revin 
în acest an.

aerian interurban și cu 7 la sută durata 
a acestora ;
va reduce cu 6 la sută numărul de

Secretarul Biroului organizației 
de bază P.C.R.

NICOLAE CĂLUGĂRESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

Ing. AUREL PETRE

Președintele comitetului 
sindicatului

ALEXANDRU 
NENCIULESCU

Secretarul Biroului 
organizației
FLOREA

U.T.C.
NIȚU

• UZINA „23 AUGUST“ BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)

autoutilare se vor executa uti- 
se produc în țară fâcînd astfel 
milioane lei valută ; 
intensificarea activității de re- 
modernizare a tehnologiilor de

• 4. — Prin 
lajele care nu 
economii de 4

• 5. — Prin
proiectare și _
fabricație, introducerea și extinderea inițiati
velor valoroase în ce privește reducerea con
sumurilor tehnologice și buna gospodărire a 
materiilor prime, materialelor și energiei, se 
vor realiza economii de :

• 1 000 tone metal ;
• 1 000 tone combustibil convențional ;
• 3 milioane KWh energie electrică.

• 6. — Se vor aplica în secțiile de fabricație 
studii și măsuri privind raționalizarea consumu
lui de muncă prin care se va reduce manopera 
cu 3 la sută ;

extinde forma de salarizare in• 7. — Se va _ __ __ __ _________ ...
acord global, astfel îneît la finele anului 1973, 
în acest sistem de remunerare să fie incluși 
15 la sută din totalul muncitorilor acordanți;

• 8. — Se vor executa în regie proprie lu
crări de investiții în valoare de 13,5 milioane 
lei ;

• 9. — Din fondurile de investiții necentrali
zate se vor executa 500 locuri în cămine pentru 
nefamiliști :

• 10. — Prin intensificarea activității politi- 
co-educative de masă, prin creșterea eficienței 
muncii comisiilor de disciplină, prin mai buna 
organizare a producției și a muncii, se va asi
gura îmbunătățirea indicelui de utilizare a 
fondului de timp disponibil al muncitorilor, 
astfel îneît acesta să ajungă la minimum 97 ia 
sută.

Comitetul
MARIN GIIEORGHIȚĂ

de partid

Comitetul sindicatului
DUMITRU PĂDURE

Comitetul oamenilor muncii
Ing. ALEXANDRU ROȘU

Comitetul U.T.C.
ION RUSU

• ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
(Urmare din pag. I)

• 4. — Pentru creșterea fondului de lapte 
din sursa gospodăriilor populației vom organiza 
preluarea produselor lactate in piețele și tîr- 
gurile ce se vor organiza săptămînal în județ ;

• 5 — In scopul diversificării produselor ali
mentare, în special a celor cu valoare nutritivă 
ridicată, vom lărgi numărul de sortimente prin 
introducerea în fabricație a cel puțin 5 pro
duse ;
• 6 — Introducerea ambalajelor estetice la 

preambalarea unor produse ;
a 7. — Intensificînd preocuparea pentru gos

podărirea și manipularea materiilor prime, se 
vor reduce pierderile tehnologice cu 1 kg smîn- 
tînă pe tona de unt, cu 0,5 litri lapte pe tona 
de lapte de consum, 30 litri lapte degresat pe 
tona de lapte praf fabricat, 50 litri lapte degre
sat pe tona de caș slab ;

• 8. — Prin raționalizarea consumului de 
energie electrică și a combustibililor se vor 
economisi 223 000 kWh energie electrică și 122 
tone combustibil convențional ;

• 9, — Reducerea cheltuielilor de transport 
cu parcul propriu de autovehicule cu 1,2 mi-

lioane lei față de 1972, prin :
• Organizarea mai judicioasă a rutelor de 

transport; reducerea consumului de carburanți 
și lubrefianți ; îmbunătățirea indicatorilor de 
utilizare a parcului de autovehicule cu 1,5, rea- 
lizîndu-se un coeficient anual de 79 la sută ;

• 10. — In scopul utilizării complete și efi
ciente a capacităților de producție vom dezvol
ta producția proprie de piese de schimb. Pe 
această cale se vor executa în cursul anului, 
prin autodotare, piese în.valoare de 75.000 lei;

• 11- — Depășirea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii cu 2 000 lei pe salariat 
față de prevederile pe 1973. realizîndu-se o 
productivitate anuală de 630 000 lei ;

• 12. — îmbunătățirea indicelui de utilizare 
a timpului de lucru, ajungîndu-se Ia 95 la sută, 
față de 93,4 la sută, realizat în 1972 ;

• 13. — Se va imbunătăți calitatea produse
lor prin : întărirea exigenței la recepția mate
riei prime ; extinderea capacității frigorifice la 
fabrica din Tg. Mureș ; îmbunătățirea tehnolo
giei de fabricație a smîntînei de consum ; *e- 
instruirea personalului tehnic care conduce și 
controlează procesul de producție.

Secretarul
Comitetului de partid,
IOAN ICLĂNZAN

Președintele
Comitetului sindicatului

IOAN FURNEA

Președintele
Comitetului oamenilor muncii 

ing. FLORIAN RĂDUȚIU 
Secretarul 

Organizației U.T.C.
Ing. ALEXANDRU 

MOLDOVAN
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FILOFTEIA MIHAI
n cuvîntul rostit la 
conferința organi
zației județene 
Vrâncea a U.T.C., 
tovarășul Simion 
Dobrovici, prim- 

secretar al comitetului județean 
de parți< aprecia în mod po
zitiv contribuția Uteciștilor de 
pe meleagurile vrincene la re
alizarea sarcinilor economice 
ale județului, ' sublinia fermi
tatea cu care organele și orga
nizațiile U.T.C., sub conduce
rea și îndrumarea organizațiilor 
de partid, s-au racordat la e- 
fortul general al oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor planu
lui. De la aceste reale posibili
tăți, cotidian exprimate prin 
fapte de tinerii comuniști din. 
județ, a pornit vorbitorul a- 
tunci cînd, arătînd- că anul 1973 
este un an hotărâtor pentru re
alizarea cincinalului înainte de 
termen, a indicat uteciștilor, ac
tiviștilor organizației să formu
leze obiective precise, cu ter
mene exacte. în așa fel incit 
fiecare tînăr să știe ce anume 
are de făcut la locul său de 
muncă, iar contribuția sa să fie 
pe măsura capacităților și po
sibilităților de care dispune, a 
entuziasmului specific tinereții.

O considerație pe care, în 
cursul lucrărilor conferinței, au 
argumentat-o cu numeroase 
propuneri concrete majoritatea 
participanțllor la dezbateri. Iu- 
liana Gurău, secretara comite
tului U.T.C. al Fabricii de con
fecții Focșani, Nicolae Androne, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
Fabricii chimice din Mărășești, 
Radu Enache, secretarul comi
tetului U.T.C. de la C.E.I.L.
Focșani și numeroși alțl vor
bitori au insistat, în acest sens, 
asupra mijloacelor și metodelor 
prin care tinerii din organiza

A
precierea muncii 
depuse după re
zultatele obținute, 
luînd In conside
rație faptele, efi
ciența acțiunilor 

întreprinse și desprinderea in 
cursul analizei, a principalelor 
direcții de viitor reprezintă, 
fără îndoială, o caracteristică 
generală, dar în același timp și 
foarte la obiect a desfășurării 
lucrărilor conferinței organiza
ției județene Galați a U.T.C. 
Adresîndu-se delegaților și in- 
vitaților la conferință, tovară
șul Constantin Dăscălescu, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., sublinia 
încă de la începutul dezbate
rilor acest criteriu, al eficien
ței, evidențiind totodată și bo
gatele semnificații ale acțiunii 
de materializare a sarcinilor 
trasate de partid organizației 
de tineret : „Mii de oameni din 
cele mai variate domenii de 
activitate își mărturisesc prin 
fapte dorința de a-și alătura e- 
nergia și capacitatea profesio
nală fluxului intens al muncii 
colective. Suportul faptelor co
muniste, al inițiativelor, consti
tuie adevărate profesiuni de 
oredință, un impunător senti
ment al demnității și al răspun
derii. In rîndul acestora am în- 
tîlnit pe mulți dintre voi, sin
ceri și înțelepți, entuziaști și 
realiști. Faptele voastre, rezul
tatele bune au devenit prezen
țe firești ale realității, care 
sintetizează hotărîrea și sensul 
creației la care participați a- 
lături de întregul popor“.

Deschiderea de noi căi pentru 
îmbunătățirea muncii a fost ast
fel precedată de sugestive ana
lize și convingătoare sinteze, 
așa îneît tabloul general al ac
tivității organizației județene 
U.T.C. s-a completat armo
nios. „Apreciind eficiența ac
țiunilor întreprinse de . către 
numeroase organizații U.T.C., 
modul pozitiv în care tinerii 
din întreprinderile industriale

C
onferința, organiza
ției județene Te
leorman a U.T.C. 
s-a desfășurat în 
spiritul profundei 
adeziuni cu care 

poporul, tineretul patriei noas
tre îsi dedică toate forțele sale 
creatoare pentru înfăptuirea 
programului trasat de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională a Partidului Comu
nist Român. Darea de seamă, 
programul activităților viitoare 
adoptat de delegați, lucrările 
conferinței în totalitatea lor, 
au reliefat căile și mijloacele 
prin care tinerii își pot aduce 
contribuția la încheierea actua
lului cincinal înainte de ter
men. O temă asupra căreia s-a 
insistat în cursul dezbaterilor a 
fost îmbunătățirea activității 
organizațiilor U.T.C. în dome
niul politico-ideologic și cultu- 
ral-educativ, necesitatea mobi
lizării tineretului la chemarea i 
„Fiecare colectiv de tineri — o 
brigadă de muncă și educație 
comunistă, un detașament al 
cinstei și corectitudinii, al or- 
dinel și disciplinei, un purtător 
și promotor al principiilor eti
cii și echității socialiste".

Referindu-se, în cuvîntul de 
salut adresat conferinței, la dez
voltarea fără precedent a ju
dețului în actualul cincinal, pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.R., tovarășul Ma
rin Drăgan a subliniat că . in 
peisajul preponderent agricol 
de altădată al județului s-au 
integrat Sondele, combinatul de 
îngrășăminte chimice, războaie
le de țesut, produsele fabricii 
de pupitre și tablouri electri
ce, ale întreprinderii de apa- 
rataje și accesorii pentru insta
lații din construcții, cărora li 
se va adăuga Fabrica de rul

țiile pe care le reprezintă și-au 
propus să îșl sporească contri
buția la realizarea și depășirea 
planului, la ridicarea calității 
produselor, la întărirea disci
plinei în muncă. „In contextul 
efortului general al oamenilor 
muncii pentru realizarea operei 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, aportul 
nostru, al tinerilor, trebuie să 
conste în primul rînd în pres
tarea unor lucrări de calitate 
superioară, competitive pe plan 
internațional, in ridicarea nive-

VRANCEA

ESTE
lului general de pregătire și 
cunoaștere. Iată de ce ne pro
punem să milităm in mod con
secvent pentru a spori respon
sabilitatea individuală a fiecă
rui tînăr în vederea realizării 
sarcinilor Încredințate, pentru 
a impulsiona spiritul de iniția
tivă al uteciștilor“ — afirma, 
printre altele, delegatul Radu 
Enache.

Abordînd aceeași idee prin 
prisma pregătirii noilor detașa
mente de tineri comuniști care 
urmează a se încadra în mun
că, o parte dintre cei ce au luat 
cuvîntul au făcut multiple re
feriri la modul în care se rea
lizează practica în producție a 
elevilor, la apropierea învăță- 
mîntului de producție, Ia pro

s-au integrat în eforturile spo
rite ale celorlalți oameni ai 
muncii pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate uni
tăților economice, trebuie, în 
același timp — se spunea cu 
multă îndreptățire în darea de 
seamă — să subliniem că orga
nele și organizațiile U.T.C. dis
pun încă de numeroase posibi
lități și căi de influențare a 
atitudinii tinerilor in procesul 
de producție, pentru atragerea 
acestora la perfecționarea con
tinuă a activității economice a 
fiecărei unități industriale“.

— Avem acum o bună expe

GALAȚI j (I ADEVARATA MUNCA Iii LUUCAÎIE 
ACȚIUNI PE TOAIE PLANURILE

riență privind organizarea bri
găzilor de producție și educa
ție comunistă a tlneretulu’ ac
țiunile pentru întărirea disci
plinei în muncă, pentru ridica
rea calificării _ tinerilor, spunea 
Ioan Constantin, prim secretar 
al Comitetului municipal Ga
lați al U.T.C. în conceperea noi
lor acțiuni, în fructificarea po
sibilităților existente, trebuie 
să pornim de la această expe
riență deja acumulată.

în sensul perfecționării vieții 
de organizație, al creșterii efi
cienței acțiunilor, milita în cu- 
vîntul său și Ilie Ursu, secretar 
al comitetului U.T.C. de pe plat
forma Combinatului siderurgic, 
atunci cînd accentua necesita
tea sporirii receptivității față 
de propunerile tinerilor. „Con
cursurile profesionale, olimpia
dele pe meserii, raidurile an- 

menți, alte unități economice. 
Primul secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. a subliniat 
aportul tinerilor la dezvoltarea 
materială și spirituală a jude
țului, și-a exprimat convinge
rea că întregul tineret, pe care 
participanții la conferință ii 
reprezintă, va milita cu și mai 
multă hotărire pentru a con
tribui la înfăptuirea pe melea
gurile teleormănene a politicii 
partidului nostru.

Subliniind rolul important al 
brigăzilor de muncă și educație 
comunistă, puse în slujba sar
cinilor cincinalului, Ungheanu

TELEORMAN Fiecare colectiv de uteciști —
UN PROMOTOR Al ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIAEISTE

Florea, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.C. Alexan
dria, Mazilu Aura, tehnician, 
membru al comitetului U.T.C. 
de la C.I.C. Turnu Măgurele și 
Cioabă Petre, tehnician, secre
tar al comitetului U.T.C. 
I.A.A.I.C. Alexandria, au sub
liniat caracterul educativ, mo
bilizator al acțiunii de masă 
lansată de Biroul Comitetului 
Central al U.T.C. ; „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen“. 
Aceste brigăzi de muncă și de 
educație comunistă — spuneau 
vorbitorii — trebuie să devină 
pîrghil puternice de mobilizare 
a tineretului în procesul de pro

blemele integrării profesionale 
a tinerilor. Astfel, Ion Călines- 
cu, secretarul comitetului U.T.C. 
de la Liceul „Unirea“, Vaierica 
Bojoaică, secretara comitetului 
U.T.C. de la Liceul „Al. I. 
Cuza“ sau Sonia Răduc, secre
tara comitetului U.T.C. de lă 
Liceul pedagogic, au relevat u- 
nele neajunsuri în domeniul e- 
fectuării orelor de practică pro
ductivă, au făcut cunoscute o 
serie de experiențe pozitive în 
această direcție, apărute și ve
rificate îndeosebi în ultima pe-

u

ANUL HOTARITOR Ai CINCINALULUI 
Șl PENTRU NOI HOTARÎTUR !

rioadă, și au formulat propu
neri concrete, menite sa con
tribuie la sporirea eficienței 
activității de practică In pro
ducție. în acest sens, a fost po
zitiv apreciată și completată cu 
noi propuneri întrecerea iniția
tă de Biroul C.C. al U.T.C. sub 
deviza „Tineretul — factor ac
tiv In îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“, evidențiin- 
du-se capacitatea ei de a mo
biliza energiile și a le canaliza 
spre obiective concrete.

Și tinerii care activează în 
organizațiile de la sate au dat 
celor ce i-au reprezentat la 
conferință mandatul de a dis
cuta, cu responsabilitate și exi
gență, problemele lor de mun
că și viață, de a prezenta atît 

chetă și celelalte acțiuni pentru 
mobilizarea tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de plan s-au 
dovedit rodnice, spunea Emil 
Ciuntu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Șantierul naval. 
Dar pe viitor va trebui să de
punem mai multe eforturi pen
tru o și mal bună planificare a 
muncii, în așa fel îneît fiecare 
tînăr să ia parte activă la viața 
de organizație“.

O direcție de acțiune descifra 
și Marin Munteanu, prim se
cretar al Comitetului municipal 
Tecuci al U.T.C., atunci cînd 
sesiza preocuparea pentru ini

țierea acțiunilor de amploare, 
la nivel de oraș, în dauna '‘•e- 
lor din cadrul organizațiilor 
U.T.C., acolo unde tineri. se 
cunosc între ei mai bine și își 
pot uni eforturile pentru sco
puri precise. Evidențiind reali
zările multiple ale tinerilor din 
comuna Pechea, participarea 
masivă și entuziastă la muncă, 
la construirea obiectivelor so
cial-culturale din localitate, 
Ion Andrei, secretar al comite
tului U.T.C. de la C.A.P. Pe
chea, sublinia necesitatea inten
sificării acțiunilor de educație 
politică, pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor domeniilor 
de activitate. Aceeași idee, cu 
argumente convingătoare, cu 
exemple din propria activitate, 
a mai fost susținută și de Ion 
Oprea, secretar al comitetului 
U.T.C. din comuna Cavadinești, 

ducție și în dezvoltarea unei 
atitudini înaintate față de mun
că. Viișoreanu Sonia, elevă la 
Liceul nr. 1 din Roșiorii de 
Vede și Gafița Teodor, elev, se
cretar al comitetului U.T.C., 
Grup școlar chimie Turnu Mă
gurele. au reliefat necesi'etea 
perfecționării stilului de muncă 
al fiecărei organizații U.i.c., 
inițierea unor acțiuni educativ- 
instrUctive pentru formarea la 
tineri a noului concept de 
muncă, pentru antrenarea lor 
la munca patriotică. Contactul 
cu producția, spuneau acești ti
neri, exercită o influență deo- 

sebltă asupra pregătirii tehni- 
co-productlve al elevilor, îi e- 
ducă pentru a deveni cit mai 
utili societății.

Beceanu Alexandra, mem
bră cooperatoare la C.A.P. Su- 
haia, a vorbit despre eforturile 
care se depun pentru perma
nentizarea tinerilor în coopera
tive, pentru dezvoltarea dragos
tei de muncă, a simțului de 
responsabilitate pentru bunul 
mers ăl coperativei, pentru dez
voltarea la tinerii cooperatori 
a atitudinii înaintate și respon
sabile față de proprietatea obș
tească, a cinstei și corectitudi
nii, pentru combaterea tendin
țelor de parazitism, a faptelor 
antisociale. 

reușitele cit și lacunele din 
activitatea lor, de a propune 
soluții noi pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă, 
în acest spirv. au vorbit se
cretarii comitetelor comunale 
U.T.C. din Tătăranu (Ion Mun
teanul, Nănești (Lina Stoica), 
Străoane (Ion Stoica), Homocea 
(Ion Panainte), precum și Nico
lae Saigău (membru în comite
tul comunal U.T.C. Virteșcoiu) 
și Nicolae Ifrim (secretarul co
mitetului U-T.C. al C.A.P. O- 
dobești). Pătrunse de spirit cri-

A.

tic, angajate, toate aceste luări 
de cuvînt au scos în evidență 
resursele majore de care dis
pun încă organizațiile U.T.C. 
din satele județului Vrancea, 
au trecut In revistă posibilită
țile de creștere a nivelului, a 
calității tuturor activităților 
desfășurate In amintitele orga
nizații

Este îmbucurătoare această 
constatare, deoarece ilustrează 
mai bine decît orice altceva spi
ritul de lucru, de exigență cri
tică și autocritică, de combati
vitate în care s-au desfășurat 
lucrările conferinței uteciștilor 
vrînceni. Tonul de seriozitate 
al dezbaterilor și tonusul ridi
cat la care s-au menținut au 
fost efectul direct al problema

de Georgeta Barău, secretara 
comitetului U.T.C. de la I.I.S. 
„Textila“ din Galați, de Gheor
ghe Tenie, secretar al comite
tului U.T.C. S.M.A. Corod și de 
Aurel Onose, secretarul comi
tetului U-T.C. de la Trustul de 
construcții Galați Educația ti
nerilor, susțineau vorbitorii, se 
poate realiza la nivelul exigen
țelor actuale numai acționînd 
simultan pe toate direcțiile, 
pentru întărirea disciplinei In 
producție, pentru ridicarea pre
gătirii profesionale, pentru cul
tivarea și formarea convinge
rilor politice și ideologice, pen

tru antrenarea la o intensă ac
tivitate cultural-sportivă.

— Și nu trebuie să ne mul
țumim cu ceea ce am . ..șit, 
sublinia Lucian Enache, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Uzina de reparații auto din Te
cuci. Sînt suficiente rezerve ne
folosite în fiecare organizație, 
încă mulți tineri nu acordă a- 
tenția cuvenită fondului de 
timp, utilajelor, calității muncii 
lor. Noi, toate organizațiile 
U.T.C. din județ, trebuie să 
colaborăm mai mult pentru a 
forma un front comun împo
triva unor asemenea mentali
tăți.

in cu-rsui dezbaterilor mulți 
vorbitori, precum Lucica Bez- 
man, crescătoare de păsări la 
I.A.S. „Avicola“ Galați, Con
stantin Chioc de la Grupul șco
lar al Combinatului siderurgic,

Există necesitatea — spunea 
Beceanu Alexandra — de a se 
introduce în toate formele de 
educație a tinerilor, problemele 
agriculturii. Contactele frecven
te cu satul, ale tuturor tine
rilor, aprecia vorbitoarea, este 
o cale concretă de cunoaștere 
reciprocă, de formare a unor 
legături și sentimente durabile, 
a unității de idealuri de ac
țiune și convingeri morale ale 
tineretului. Toma Dumitru, 
maistru, secretar al comitetului 
U.T.C. de la Schela—Videle, s-a 
referit în cuvîntul său la o sar
cină constantă a organizației

U.T.C., aceea de a promova 
înaltul spirit de răspundere al 
tinerilor față de producție, prin 
integrarea acestora în viața 
productivă, prin atragerea lor 
la cursurile de calificare și po
licalificare, la concursuri de 
genul celor organizate deja de 
organizația de la Schela—Vide
le : „Trofeul sondorului“, „Stă- 
pin pe volan“ etc, la sprijini
rea atelierelor școlare în tim
pul liber, la formarea de bri
găzi de producție și educație 
ale tineretului, la adunări ge
nerale cu o tematică adecvată, 
privind sarcinile producției. 
Robaciu Alexandru, inginer, șef 
de fermă la I.A.S. Blejești, ac- 

ticii complexe și a modului în 
care ea a fost abordată chiar 
în darea de seamă. Faptul că 
în material frazele generale 
și-au găsit mai puțin loc, că 
au fost prezente prioritar ma
rile probleme ale tineretului, 
că au fost analizate în mod rea
list posibilitățile tinerilor de 
a-și spori contribuția la reali
zările județului, că, în sfîrșit, 
atunci cînd a fost cazul au fost 
evidențiate cu mult curaj lipsu
rile, a contribuit efectiv la 
succesul conferinței.

De altfel, consemnând acest 
succes, In cuvîntul rostit la În
chiderea lucrărilor, tovarășa 
Silvia Ilie, secretară a C.C. al 
U.T.C. a punctat, la rlndul său, 
calitățile și minusurile materia
lelor și dezbaterilor din confe
rință. Apreciind la justa lor va
loare rezultatele bune obținute 
în munca organizației județene 
a U.T.C., oprindu-se asupra u- 
nora dintre deficiențele încă e- 
xistente în viața și activitatea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., vorbitoarea s-a ocupat 
pe larg de necesitatea strin
gentă a perfecționării stilului 
și metodelor de muncă, a insis
tat în mod deosebit asupra pro
blemelor legate de o mai ju

Valentin Bucsz, secretar al co
mitetului U.T.C. de la Liceul 
metalurgic, au evidențiat preo
cupările existente pe linia edu
cării tinerilor prin muncă și 
pentru muncă, au remarcat tot
odată necesitatea înlăturării 
formalismului existent încă în 
organizarea și desfășurarea u- 
nor acțiuni cu acest scop. Efi
ciența sporită impune desigur 
o riguroasă organizare a acti
vității, o continuă perfecționare 
a formelor și metodelor folosi
te, In același pas cu transfor
mările pe care le cunoaște în
treaga societate.

în încheierea dezbaterilor, In 
cuvîntul rostit de la tribuna 
conferinței, tovarășa Silvia Ilie, 
secretar al C.C. al U.T.C,, a 
aprofundat analiza întreprinsă, 
evidențiind resorturile angajării 
mature a tineretului gălățean 
în rezolvarea problemelor im
portante ale județului, căile de 
continuă perfecționare a activi
tății desfășurate de organizația 
județeană U.T.C. „Se cere ca 
organizațiile U.T.C. — spunea 
vorbitoarea — să depună noi e- 
forturi pentru îmbunătățirea 
întregii lor activități, să desfă
șoare o muncă diferențiată, con
cretă, mobilizînd pe toți tinerii 
la îndeplinirea sarcinilor lor. 
Exigența noastră trebuie să se 
exercite in așa fel Incit fiecare 
acțiune inițiată să fie și efi
cientă, să asigure schimbările 
necesare în conștiință, în corn- 

centua corelația dintre îmbu
nătățirea constantă a trăsături
lor morale, înaintate ale tine
rilor și pregătirea profesională 
care poate da roade tot mai 
bogate. în acest sens, vorbito
rul a cerut sprijinul organiza
ției U.T.C. de a organiza pro
grame și acțiuni educative în 
căminele culturale de la sate, 
de a intensifica munca de edu
cație în rîndul tinerilor coope
ratori chemați să facă față u- 
nor sarcini sporite.

Apreciind atmosfera de lucru, 
sensul pozitiv al intervențiilor, 
exigența cu care au fost abor
date problemele muncii în rin- 

durile tineretului, tovarășul 
Török Francisc, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., a subli
niat sarcinile ce revin tinere
tului pentru edificarea econo
mică și social culturală a ju
dețului, necesitatea ca organi
zațiile U.T.C. să se ancoreze 
mai bine în problemele ce fră- 
mîntă fiecare colectiv de mun
că în parte. Pornind de la re
zultatele obținute de organele 
și organizațiile U.T.C. dîn ju
dețul Teleorman, de la neajun
surile existente îndeosebi în 
activitatea de educare prin 
muncă și pentru muncă a ti
neretului, în comportarea și a- 
titudinea sa în societate, preo- 

dicioasă planificare și organi
zare a întregii activități. „A po
seda la perfecție un stil de lu
cru adecvat, a asigura un con
trol permanent al înfăptuirii 
sarcinilor — iată elementele 
care, alături de entuziasmul și 
dăruirea permanent prezente în 
activitatea uteciștilor, pot asi
gura îndeplinirea sarcinilor și 
angajamentelor asumate de or
ganizația județeană, a cerințe
lor impuse de perfecționarea 
întregii activități, așa cum ne 
îndeamnă secretarul general al 
partidului“ — a spus, in final, 
vorbitoarea.

Aceste angajamente la care, 
în repetate rînduri, s-au făcut 
referiri in decursul dezbateri
lor, au constituit și esența te
legramei adresată de conferință 
Comitetului Central al P.C.R., 
personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, din care cităm :

„Ne angajăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom urma neabătut exemplul 
pe pare personalitatea dumnea
voastră îl oferă în muncă, în 
respectarea principiilor de via
ță comunistă, în atașamentul și 
fermitatea cu care slujiți inte
resele majore ale partidului și 
poporului nostru.

în numele întregului tineret 
din acest județ, vă asigurăm, 
drag conducător și părinte, că 
vom depune întreaga noastră 
energie în slujba înfăptuirii 
grandiosului program al parti
dului, pentru împlinirea idea
lului comunist pe pământul 
României“.

în prima sa ședință plenară, 
noul Comitet județean Vrancea 
al U.T.C. a reales ca prim se
cretar pe tovarășul Alexandru 
Mocan u.

SOFIA SCORȚARU

portamentul tinerilor. Fără în
doială, pentru ca munca noas
tră să fie intr-un continuu pro
ces de perfecționare, e necesar 
să fim mereu în mijlocul tine
rilor, pentru a realiza iniția
tivele lor împreună cu ei, pen
tru a întreține flacăra spiritu
lui lor de dăruire, de înfăptui
re a idealurilor societății noas
tre“.

La acest îndemn a răspuns 
tovarășul Marin Stoian, care, 
reales în funcția de prim secre
tar al Comitetului județean Ga
lați al U.T.C., s-a angajat în 
numele tuturor tinerilor din 
județ să ridice la noi cote ca
litative întreaga activitate des
fășurată de organizațiile U.T.C.

în încheierea lucrărilor con
ferinței, delegații au adoptat o 
telegramă adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în 
finalul căreia se spune : „Însu
flețiți de înaltele idealuri co
muniste, ne vom strădui ca fie
care organizație a tinerilor co
muniști din județul Galați să 
devină o Înaltă școală de e- 
ducație patriotică pentru pro
pagarea ideilor partidului, pen
tru ca organizația noastră, an
gajată în întrecerea „Tineretul 
— factor activ In îndeplinirea 
cincinalului Înainte de termen", 
să se afirme plenar în muncă, 
în învățătură, în activitatea de 
educație politică, muncitoreas
că. Ca fii credincioși ai parti
dului, urmînd admirabilul dum
neavoastră exemplu personal, 
iubite tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, nu ne vom pre
cupeți elanul creator, entuzias
mul nostru tineresc, ne vom 
strădui să fim autorii unor noi 
fapte de muncă și inițiative re
marcabile, să ne sporim mereu 
contribuția la înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România“.

ION CHIRIC

cuparee fundamentală a comi
tetului județean U.T.C., a sub
liniat vorbitorul, va trebui s-o 
constituie educarea întregului 
tineret în spiritul si pe baza 
politicii partidului, în vederea 
creșterii răspunderii sale față 
de îndeplinirea sarcinilor de 
producție, profesionale și obș
tești, asigurarea unei compor
tări a tuturor tinerilor in de
plină concordanță cu normele 
vieții șl muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste.

Delegații la conferință au a- 
les apoi comitetul județean 
U.T.C. șl comisia de cenzori, 
în prima sa plenară, noul co
mitet județean l-a ales ca prim 
secretar pe tovarășul Paul Ma- 
nole.

în încheierea lucrărilor con
ferinței, într-o atmosferă de 
profund entuziasm, participan
ții au adoptat o telegramă a- 
dresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, telegramă în care 
se spune : „Stăpîniți de senti
mente profunde și vie recunoș
tință față de conducerea par
tidului, de dumneavoastră per- 
personal scumpe tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru 
condițiile minunate de muncă 
și viață asigurate, pentru in
vestițiile alocate județului nos
tru, angajați în întrecerea des
fășurată sub deviza : „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen“, 
sîntem hotărîți să folosim în
treaga energie și capacitate de 
muncă pentru a contribui ală
turi de ceilalți oameni ai mun
cii din industria județului la 
realizarea pînă în 1975 a unei 
producții suplimentare de 1,3 
miliarde lei“.

DOINA TOPOR

ARE DREPTATE
(Urmare din pag. I)

ta forță convingătoare Incit să 
vă facă să uitați de argumente
le contra, pe care le-ați enu
merat mai sus ?

— Ce vreți să insinuați... că 
la noi au vreun efect pilele 7 
Nu, tovarășe, eu v-am mai 
spus : am greșit la încadrarea 
fetei. O dovadă este și concur
sul organizat ulterior cînd Pa- 
raschiva Cruceru s-a dovedit 
mai bine pregătită profesional. 
De fapt, cazul a fost pe rol și 
la Judecătoria din Rm. Vâlcea, 
la-r ultima hotărâre, firesc, îi 
este defavorabilă tovarășei Mi
hai.

— Prima, însă, nu 1
— Nu, pentru că noi nu 

ne-am apărat. Și, dacă îmi per
miteți, un sfat : lăsați-o baltă 
dacă nu vreți să vă frigeți...

M-am făcut că nu înțeleg a- 
luzia și am continuat investiga
rea. La Comitetul județean 
U.T.C., tovarășul secretar Sil
viu Dinte afirma :

— O cunosc pe Filofteia Mi- 
hai. Mi-a fost elevă în clasele 
a Vî-a șl a VII-a. E o fată 
foarte bună, oare ar putea să 
facă ceva mult mai serios de
cît munca de bibliotecară. Eu, 
— v-o spun dv. — n-o susțin 
în rezolvarea acestui caz. La 
vârsta ei, poate merge în altă 
parte la o școală, la facultate. 
Soțul tovarășei Cruceru fiind 
un iscusit activist cultural — 
cred că ați văzut la televizor 
emisiunea „Torcăresele de la 
Ionești“, spectacol realizat de 
dînsul — sînt convins că meri
tă acest favor ca soția să-i lu
creze la bibliotecă.

— Dar tovarășa Cruceru e 
tehniciană viticolă, avea un ser
viciu bun la I.L.F. Rm. Vîlcea 
pe care l-a ocupat la cerere și 
cu mari greutăți acum câțiva 
ani cînd a plecat de la C-A.P.... 
Atunci nu-i mai plăcea comuna, 
uitase că are doi copii.

— Ce să vă spun eu mai mult 
decit faptul că în cazul de față 
e vorba de un conflict „care pe 
care“... în astfel de cazuri e 
mai cuminte să stai deoparte.

Surprinzătoare replică. Mai 
ales că în buzunarul acestui ac
tivist se afla, spre cercetare, 
scrisoarea adresată de Filofte
ia Mihai primului secretar al 
C.C. al U.T.C. prin care solici
ta un sprijin...

La Consiliul popular al co
munei Ionești am cercetat 
piesele de la dosar : ce

reri, adrese, aprecieri, decizii. 
Totul, începea pe data de 17 
decembrie 1971, cînd fostul bi
bliotecar a fost ales președinte 
al cooperativei de consum din 
comună. Nouă cereri au fost în
registrate, în numai trei zile, 
la Consiliul popular pentru o- 
cuparea acestui post. Constituit 
In ședință, Comitetul Executiv 
a luat in discuție cererile in 
data de 25 decembrie 1971.

Pentru că era singurul soli
citant fără serviciu și cu ho- 
tărirea mărturisită în cerere 
(înregistrată la poziția 2176 din 
17 decembrie 1971) de a rămâne 
în sat, „în baza articolelor 6 și 
7 din legea nr. 1/1970. a arti
colelor 12 și următorul din Co
dul Muncii șl articolul 47 din 
Legea nr. 57 din 1968 de orga
nizare și funcționare a Consi
liilor populare, văzind și avi
zul favorabil al Comitetului 
județean al Culturii și Educa
ției Socialiste“, Comitelui Exe
cutiv ,,a decis“ : „Se aprobă în
cadrarea tovarășei Filofteia D. 
Mihai în postul de bibliotecar 
la Biblioteca comunală Ionești 
incepind cu 1 ianuarie 1972 a- 
vind un salariu de 940 de lei“. 
Prin adresa 1837 din 30 decem
brie 1971 Comitetul de Cul
tură și Educație Socialistă co
munică Consiliului popular Io
nești : „La adresa dv. nr. 2176/ 
1971 vă comunicăm acordul nos
tru pentru încadrarea tovarășei 
Filofteia Mihai in postul de bi
bliotecară la Biblioteca comu
nală Ionești cu data de 1 ia
nuarie 1972. Tovarășa are drep
tul la un salariu tarifar lunar 
de 940 lei“. A treia zi, pe da
ta de 27 decembrie 1971, Filof
teia Mihaj primește, pe bază 
de proces verbal, răspunderea 
căminului cultural pentru că 
directorul acestuia — Sorin 
Șerban — mergea la un curs 
de reciclare la iași, din ace
eași dată semnînd și condica de 
prezență. Ca salariată a Consi
liului popular a luat in 
primire biblioteca, și a func
ționat pînă la data de 18 
mai. Totul a decurs nor
mal pînă cind, in 5 ianuarie 
anul trecut, de la Comitetul ju
dețean de Cultură și Educație 
Socialistă este adusă la Consi
liul popular Ionești următoa
rea adresă : „în ședința din 4 
ianuarie 1972, biroui comitetu
lui de partid ionești a luat in 
discuție postul de bibliotecară 
rămas vacant prin plecarea to
varășului Gheorghe Cismăres- 
cu. iar prin informarea din 5 
ianuarie ni se face cunoscut că 
biroul comitetului de partid nu 
este de acord cu încadrarea to
varășei Filofteia Mihai pe pos
tul de bibliotecar, hotărire pe 
care ne-o însușim și noi. A- 
vînd In vedere că In ședința de 
birou la care a participat și to
varășul Gheorghe Carboveanu, 
primarul comunei, s-a hotărit 
numirea pe funcția de biblio
tecar comunal a tovarășei Pa- 
raschiva Cruceru, care întru
nește condițiile de încadrare 
(vechime In muncă. familie) 
unitatea noastră este de acord 
să fie numită in această func
ție tovarășa Cruceru Paraschi- 
va. Urmează ca tovarășei Mihai 
Filofteia să i se anuleze deci
zia de încadrare (semnează : 
președintele C.C.E.S.-V., Ro
man). Inexact, întrucât Legea 
nr. 12 din 1971 prevede că în
cepând cu' da.ta de 1 ianuarie 
1972 posturile de bibliotecar se 
ocupă numai pe bază de con
curs. Apoi, apar cîteva semne 
de întrebare : cum de s-a răz
gândit tovarășul președinte pes
te noapte 7 Ce lege ii dă voie 
să nesocotească hotărârea unui 
organ comunal ales (articolul 
69. aliniatul 2, din Legea 57/1968

: angajarea, transfera

rea precum și desfacerea con
tractelor de muncă ale perso
nalului de conducere din unită
țile social-culturale se fac de 
comitetele executive ale consi
liilor populare- cărora le sînt 
subordonate, cu acordul orga
nului de specialitate ierarhic 
superior) și la numai cîteva zi
le să revină la semnătura așe
zată pe un act 7 Ce anume l-a 
convins că Filofteia Mihai este 
necorespunzăitoare pentru mun
ca de bibliotecar, iar Paraschl- 
va Cruceru să fie apreciată ca 
omul ideal 7 Iar, omenește vor
bind. n-a simțit nici o remuș- 
care atunci cînd, acceptlnd fa
voritismul, tovarășul Vasile Ro
man a lipsit o fată, o absolven
tă de liceu, de posibilități ma
teriale. de înlesnirea de a se 
integra într-o muncă utilă în 
satul natal, în preajma fami
liei ? Precis că nu și-a făcut 
nici o problemă întrucjt acționa 
cum îi dictau interesele și nu 
în conformitate cu legile țării, 
cu principiul comunist al eticii 
și echității socialiste.

Pentru că acest ultim aviz dat 
nu avea valoare legală, tovară
șul Vasile Roman, personal, 
a făcut demersuri și a deter
minat emiterea de către Comi
tetul Executiv al Consiliului 
popular județean a deciziei nr. 
85 din 13 martie 1972, care pre
vede : „Avind în vedere re
feratul nr. 3649/2.III.1972 al 
Comitetului de Cultură și 
Educație Socialistă, prin ca
re propune anularea deci
ziei nr. 64 din 25 decem
brie 1971 a Comitetului executiv 
al Consiliului popular al co
munei Ionești, deoarece nu
mirea tovarășei Mihai Filofteia 
în postul de bibliotecar la Bi
blioteca comunală Ionești, s-a 
dispus cu încălcarea prevederi
lor articolului 69 aliniat 2 din 
Legea nr. 57/1968, in sensul că 
s-p făcut fără a se ține seama 
că acest comitet și-a retras 
acordul... (în textul deciziei nu 
se face nici o referire la cel 
de al doilea aviz de încadrare 
pe postul de bibliotecar la Io
nești, acela dat tovarășei Paras- 
chiva Cruceru).

In aprilie 1972 se ține con
cursul de ocupare a postu
lui de bibliotecar. Firește, 

a ciștigat cea pentru care se 
dăduse această strategică luptă: 
Paraschiva Cruceru. Intre timp 
Filofteia Mihai a susținut exa
menul la școala postliceală de 
biblioteconomie din București și 
a reușit la cursuri fără frec
vență ; s-a adresat judecătoriei 
din Rm. Vîlcea, instanța pro- 
nunțîndu-se, întii în favoarea 
reclamantei, apoi împotriva ei. 
întrucit cazul trebuie urgent re
zolvat, supunem analizei facto
rilor responsabili înseși întrebă
rile din scrisoarea adresată 
redacției de către utecista Filof
teia Mihai.

1. Pentru ce motiv Comitetul 
Culturii și Educației Socialiste 
— Vîlcea, după ce-mi acordă 
mie aviz favorabil, numai la 8 
zile acordă aviz favorabil tova
rășei Cruceru P., fără să expli
ce ce se intîmplă cu mine sau 
dacă trebuie concurs ?

2. De ce un cadru cu specia
lizare de tehnician viticol, cu 
peste 20 de ani vechime în do
meniul agriculturii, este înca
drat intr-o funcție de bibliote
car comunal cînd se resimte o 
lipsă acută a acestor cadre. Nu
mai la noi in comună este nevo
ie în acest moment de astfel de 
cadre pentru ocuparea a patru 
posturi vacante.

3. Cum este posibil ca trans
ferul obținut de tov. Cruceru P. 
să fie denumit in interesul ser
viciului 7

4. Cum este posibil ca la un 
concurs ca acela din luna apri
lie să fie declarat admis candi
datul cel mai puțin pregătit 7 
Cum poate justifica comisia de 
examinare modul de desfășura
re al concursului, intre mine 
care am absolvit liceul de cul
tură generală acum 2 ani de 
zile și tov. Cruceru P. care a 
absolvit o școală viticolă cu 
peste 20 ani în urmă ? Cum a 
fost notată teza candidatei Cru
ceru P. (tezele pot fi verificate 
la Consiliul Popular Ionești) 
care conține aberații ce duc și 
la uimirea unui elev de clasa 
a 4-a ? cînd in lucrarea „Figuri 
de comuniști oglindiți în litera
tura română“ enumeră numele 
unor domnitori români de acum 
cîteva secole, ca : Mihai Vitea
zul, Ștefan cel Mare și alții

5. Cum ar putea să justifice 
această comisie faptul că tov. 
Cruceru P. a fost declarată mai 
bine pregătită ca mine, care la 
cîteva luni, prezentindu-mă la 
concursul de admitere amintit 
— unde concurența si exigențele 
sînt unanim recunoscute — am 
fost declarată admisă 7

6. De ce Comitetul Culturii și 
Educației Socialiste — Vîlcea, 
după ce mi-a eliberat recoman
darea de a urma cursurile școlii 
de oibiioteconomie, reiuză să 
mă încadreze, fiind nevoită ca 
din această cauză să pierd pri
ma sesiune de examene care s-a 
desfășurat intre 6 și lj ianuarie 
1973. Nu afirm că C.C.E.S. Vâl
cea nu manifesta interes pentru 
mine, ci dimpotrivu afirm că 
manifestă un interes deosebit, 
dar in sens negativ. Cind am 
prezentat adeverința de la școa
la de biblioteconomie, din Bu
curești, că sînt admisă, s-au 
interesat telefonic la secretariat 
dacă este adevărat că am reușit.

7. De ce Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste ignoră ca
litatea mea de admisă la școala 
de biblioteconomie, și nu inter
vine la Comitetul Culturii și 
Educației Socialiste — Vilcea, 
pentru a fi încadrată 7 Cel pu - 
țin în ideea respectării princi
piului comunist al eticii și echi
tății socialiste, aș fi putut fi 
încadrată și eu, mai ales cînd 
foarte multe posturi de biblio
tecar din județ sînt ocupate do 
persoane care nu posedă decît 
7—8 clase ale școlii generale 7

8. Cum este posibil ca din 
luna mai și pînă în prezent li
tigiul aflat în fața instanței ju
decătorești să nu fie soluționat?

9. Cum este posibil ca pe baza 
acelorași documente o instanță 
să admită două hotărâri contra
dictorii 7
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LUMEA IDEILOR PROFESIILE
IN SPRIJINUL RART1CIRANȚILOR

LA iNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C.
• MIIIAELA ROGOZ, 

elevă din Sibiu : „Am 
citit că planul de dezvol
tare economico-socială a 
României pe anul 1973 a 
fost elaborat intr-o Con
cepție nouă. Despre ce 
este vorba ?

.............. ».......  'VW............. .

DIALOG

VIITORULUI Interlocutor :
președintele secției

prof. dr. ing. VALTER ROMAN
de științe politice a Academiei de Științe

Sociale și Politice

Și in acest an economia ro
mânească se caracterizează 
printr-un pronunțat dinamism. 
Ritmurile ridicate de dezvolta
re pe care le înregistrează țara 
noastră continuă să se situeze 
printre cele mai dinamice din 
lume. Ele vor contribui în mod 
hotărîtor la accelerarea dezvol
tării economico-sociale, la reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, vor susține efortul oa
menilor muncii de a depăși, 
într-o perioadă istorică scurtă, 
stadiul de țară în curs de dez
voltare și de a ajunge la ni
velul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic, de a 
asigura o înaltă bunăstare ma
terială și spirituală pentru în
tregul popor.

în spiritul legii dezvoltării 
economice și sociale planificate 
a României, adoptată de Marea 
Adunare Națională la sfîrșitul 
anului trecut, pot fi relevate 
însă aspecte calitative noi ale 
planului pe 1973, care asigură 
condiții mai bune pentru reali
zarea exemplară a 
dicatorilor.

întregul conținut 
pe acest an este 
ideii că producția

CU TINERI!

treprinderilor. Cel maxim este 
obligatoriu de realizat, a- 
cesta fiind luat in calcul în 
construcția și echilibrul planu
lui. In același timp, îndepli
nirea indicatorilor minimali a- 
sigură 
bănești 
muncii, 
planului suplimentar colective
le de muncă vor beneficia de 
stimulente ca și pentru depă
șirea planului.

Firește, la indicatorii calita
tivi — productivitatea muncii, 
cheltuielile la 1 000 lei produc-

acordarea drepturilor 
egale ale oamenilor 
iar pentru realizarea

PLANUL
DE STAT
PE 1

tuturor In-
al planului 
subordonat 
materială,

creșterea ei susținută pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, reprezintă facto
rul primordial al progresului 
economic și social. In această 
concepție au fost proiectate 
principalele sarcini privind con
tinuarea procesului de in
dustrializare într-o etapă cali
tativ nouă, îmbunătățirea struc
turilor economice, creșterea

la spo-contribuției agriculturii 
rirea avuției sociale, orientarea 
activității de cercetare științi
fică spre soluționarea proble
melor esențiale pentru socie
tate.

La unii indicatori de bază, 
îndeosebi la producție, la ex
port, planul cuprinde două ni
vele — minim, corespunzător 
sarcinilor inițiale înscrise în 
cincinal, și maxim, care re
prezintă planul suplimentar, ce 
■ ■ ■ “ _ : co-

județene de partid, 
[lor de partid ale în-

prezintă planul suplimenta 
înglobează angajamentele 
mitetelor ;
organizațiilor

ție, asimilarea de noi produse, 
calitatea produselor etc. — pla
nul va cuprinde un singur ni
vel, cel corespunzător planului 
îmbunătățit, deoarece activita
tea economică trebuie să se 
desfășoare la un nivel de efi
ciență cît mai ridicat.

Prin planul pe 1973, o serie 
de sarcini importante ale eco
nomiei naționale sînt nominali
zate integral în expresie fizică, 
situație ce elimină realizarea 
unor produse și activități care 
nu corespund nevoilor strin
gente ale economiei, risipa de

fonduri materiale, bănești ș! 
de forță de muncă, armonizînd 
tn mai mare măsură cerințele 
cu realitățile. Practic, întreaga 
producție este nominalizată fi
zic, pînă la fiecare reper și an
samblu, asigurînd potențial 
mărfuri fizice bine determinate, 
cerute pe 
export.

întregul volum de investiții, 
inclusiv < ' ” _ ’
de aprobare ale ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, 
este nominalizat pe lucrări și 
cheltuieli de investiții, cu ter
mene și responsabilități preci
se ; incepina cu acest an s-au 
desființat investițiile nenomina
lizate.

In cadrul conceptului de plan 
au fost cuprinse programe spe
ciale referitoare la diferite la
turi calitative ale activității, 
menite să asigure fundamen
tarea mai temeinică a planului 
național unic și deci condiții 
sporite pentru înfăptuirea lor. 
Aceste programe de măsuri 
complete privesc asigurarea a- 
provizionării tehnico-materiale, 
reducerea consumurilor specifi
ce de materiale, energie elec
trică și combustibil, creșterea 
productivității muncii și asigu
rarea necesarului de muncitori 
calificați, dezvoltarea cercetării 
științifice, introducerea tehni
cii noi și Îmbunătățirea calită
ții produselor.

Legătura indisolubilă Intre 
progresul economic și cel social 
este relevată de conținutul ve
nitului național, care asigură 
resurse sporite atît pentru dez
voltarea accelerată, în conti
nuare, a economiei, cît și pen
tru ridicarea bunăstării mate
riale ș! spirituale a poporului* 
țelul suprem al politicii parti
dului

STERB POPESCU, 
diplomat în șiiințt economie«

piața internă și la

cel din competențele

accelerării revoluției tehnico-țtiințifice,

Șl VIITORUL

PROFESIILOR

1. în condițiile 
cum credeți că va evolua în viitor raportul dintre rolul și 
poziția omului pe de o parte și a mașinilor electronice, pe 
de altă parte, in procesul de elaborare a deciziilor ?

2. Este justificată ipoteza că munca intelectuală iși va 
schimba într-un viitor mai îndepărtat conținutul și că se va 
micșora, pină la dispariție, munca fizică — așa cum o 
noaștem astăzi ?

3. Anthony Wiener definea viitorul, 
terviu, ca fiind „restul vieții“. Dați și 
finiție metaforică

tntr-un recent 
dumneavoMtră o

a viitorului ?

cu-

iti' 
de

Democrație

și cunoaștere
• MIHAELA APOS- 

TOLESCU — elevă din 
Cluj : „De ce se acordă o 
atît de mare importanță, 
în cadrul eforturilor de 
perfecționare a democra
ției socialiste, lărgirii ori
zontului de cunoaștere ? 
Există, intr-adevăr, o le
gătură directă intre de
mocrație și cunoaștere ?"

Democrația, ca stare de exis
tență, este condiționată, in pri
mul rind, de crearea unor struc
turi politice, economice, juridi
ce și administrative adecvate. 
Dar democratizarea reală nu se 
oprește numai la crearea de noi 
structuri — pe care socialismul 
le reclamă prin înseși condițiile 
și principiile sale de dezvoltare. 
Societatea noastră socialistă a 
ajuns pe o asemenea treaptă a 
evoluției sale cînd democrația 
nu este un simplu privilegiu 
ci exercitarea ei eficientă a de
venit O obligație socială, un in
strument de primă importanță 
în parcurgerea drumului pe care 
ni l-am fixat drept țel. Un in-

strument de o deosebită com
plexitate și finețe, a cărui mî- 
nuire necesită pricepere pro
fesională, cunoștințe științifice, 
un dezvoltat simț al responsabi
lității civice, al datoriei politice. 

Noile structuri sociale creează 
premisele unei democrații veri
tabile. Dar posibilitățile rămin 
pure 
me cit 
individul 
ent de

aspec- 
acțiunii 

susți- 
parti- 
statul

vre- 
omul, 

conști- 
_ .. ... ." Și

demnitatea sa. individul cres
cut, educat și format pentru 
a beneficia de dreptul său o dată 
cucerit și pentru a-și îndeplini 
acest drept devenit, totodată, 
datorie. Schimbarea survenită 
nu este doar de optică, de vi
ziune, ea afectează substanțial 
funcția civică a omului în noua 
societate, raportul său cu colec
tivitatea. Socialismul conferă 
astfel un alt statut șl noi dimen
siuni culturii — integrînd aici și 
valorile tehnice — care nu mai 
este un lux al spiritului, un a- 
mănunt al răgazului, ci un in
strument de lucru în cel mai 
propriu înțeles al cuvîntului.

posibilități atita 
nu intervine 

competent, 
responsabilitățile

Din această 
perspectivă se

■ relevă noi șl e- 
sențiale 
te ale 
constant 
nute de 
dui și
nostru de a o- 
ferj tinerilor c 
astfel de edu
cație care să le 
permită stăpi- 
nirea principii
lor acțiunii so- 
cial-economice eficiente 
organizării optimale 
lațiilor interindividuale 
toate colectivele de 
o instrucție școlară 
să dobîndească și 
ța și deprinderile 
aplicării și valorificării rapide a 
informațiilor și potentelor crea
tive acumulate, precum și dez
voltarea unei conștiințe politico- 
ideologice pe măsura cerințelor 
vremii în care trăim și ale so
cietății pe care o făurim. Aceste 
elemente constituie condiția sine

1
gere univocă a ceea ce unii încearcă să 
definească a fi știința viitorului. Perso
nal, n-aș folosi nici expresia de futurolo- 
gie, nici expresia de viitorologie, întrucît 
la ora actuală nu cred că putem vorbi de 
o știință a viitorului. Această situație nu 
exclude insă posibilitatea previziunii în 
diferitele ramuri ale științei. Dimpotrivă, 
cred că ramurile științei luate aparte tre
buie să-și dezvolte preocupările în di
recția realizării unor previziuni cît mai 
apropiate de viitoarea lor evoluție. Dar 
aceste cercetări sînt încă departe de ceea 
ce s-ar numi știința viitorului. Cred că 
voj fi mai aproape de concepția lui Marx 
dacă voi afirma că nu se poate vorbi, în 
știință, despre ceea ce nu există I Ceea 
ce nu înseamnă că viitorul nu trebuie 
prefigurat, studierea lui impunîndu-se ca 
o necesitate istorică In această proble
mă sînt de acord cu poziția lui G. Lukacs 
și Bertrand de Jouvenel cu care am coin- 
cins în aceste aprecieri cu prilejul celei 
de a treia conferință mondială pentru 
cercetarea viitorului de la București.

Cercetarea viitorului trebuie dezvolta
tă cu mijloacele științifice de care dispu-

Cercetarea viitorului constituie 
astăzi un subiect deosebit de 
controversat, cu atît mai mult 
cu cît încă nu există o înțele-

încotro mergem pentrunetm, pentru a ști încotro mergem pentru 
a le acorda obiectivelor către care tin
dem I In altă ordine de idei, revenind la 
întrebare, întîmplător tocmai zilele aces
tea mi-am schițat unele idei privind ra
portul dintre om și mașină în condițiile 

tehnice. 
In pro- 
de pro- 
treaptă 
tehnicii

2 Este un fapt lneontest 
mașinile electronice de 
purile preiau din ce ti

căfapt incontestabil
“! toate ti- 

. .in ce mai 
mult atribuțiile omului — nu 

cele care necesită muncă fizică ci

muncă, 
in care 
experien- 
necesare

gua non a unei participări efec
tive și nu doar formale, a ma
selor și a fiecărui cetățean, la 
conducerea vieții sociale, a tre
burilor de stat și obștești, ele
ment esențial al democratizării 
reale. Participarea la conducerea 
unei societăți ce se construiește 
in mod conștient, planificat, ști
ințific este de neconceput în 
lipsa unor cunoștințe adecvate. 
(Iată, prin urmare, că între de
mocrație și cunoaștere există o 
legătură nemijlocită, adeseori de 
condiționare).

A devenit un fapt cotidian 
dezbaterea publică a treburilor 
de stat, consultarea maselor în

toate problemele de importanță 
majoră, prezența, de exemplu, a 
reprezentanților tineretului în 
toate organele și organismele de 
conducere colectivă din diverse 
domenii. Tntr-un astfel de cli
mat pierd orice suport real 
tendințele de birocratism și for
malism, situațiile așa-zisei de
mocrații „fără replică'1, încer
cările de mascare a competen
tei profesionale prin afișarea 
unei false exigențe și principia
lități. E drept, sînt cazuri cînd 
reprezentarea tinerilor în orga
nismele de conducere ale unor 
unități economice, instituții șco-

specifice revoluției științifice și 
Introducerea tehnicii electronice 
ducție și în conducerea proceselor 
ducție reprezintă fără îndoială o 
calitativ superioară în evoluția 
de producție și care duce la o situație cu 
totul nouă in ceea ce privește corelația 
dintre om și mașină. Așa cum aprecia 
Marx, are loc trecerea treptată a funcții
lor de producție asupra mijloacelor teh
nice, omul încetînd de a mai fi o simnlă 
anexă a mașinii. încetează deci acea de
pendență, care a făcut din om robul ma
șinii. Deopotrivă însă va trebui să anali
zăm cu o deosebită atenție o latură mai 
puțin cunoscută a corelației dialectice 
dintre om și mașină. Este vorba despre 
faptul că omul pus față în față cu ma
șini tot mai perfecționate este supus u- 
nei tensiuni nervoase cu implicații insu
ficient cunoscute, și care poate duce la 
o nouă dependență, mai puternică decît 
aceea pe care am cunoscut-o. In acest 
context problema participării mașinilor 
electronice la procesul de luare al deci
ziilor se pune cu deosebită acuitate. Ma
rele semn de întrebare ce-și așteaptă răs
punsul este : pînă la ce nivel poate să 
ajungă automatizarea proceselor deci
zionale ? Partidul nostru a trasat deja 
sarcini precise privind crearea sistemului 
național dc informare și de conducere au
tomatizată a proceselor de conducere în 
unitățile economice. Astfel de procese 
sînt posibile în limitele pe care le amin
team mai înainte, intrucît eu cît „urcăm" 
la nivelul unor sisteme sociale complexe, 
procesele decizionale nu vor putea 
fi lăsate niciodată în exclusivitate pe 
seama unor mașini cibernetice, oriclt de 
perfecționate ar fi ele. De fapt apar două 
pericole 
blemă :

— un 
lităților 
netice la procesul de elaborare a decizii
lor :

— altul ce constă în subaprecierea po
sibilităților mașinilor cibernetică de a 
servi procesul decizional.

îmi vine foarte greu să precizez acum 
unde trece linia de demarcație, dar este 
evident că in prezent toate deciziile la 
nivel superior sint atribute umane. Mo
mentul in care deciziile de acest fel vor 
fi încredințate mașinilor cibernetice este 
încă foarte

cînd se analizează această pro-

pericol al supraaprecierii pOsibi- 
de participare a tehnicii ciber-

numai
și o serie de activități intelectuale. To
tuși este greu să vorbim în termeni deo
sebiți de preclși, fiind vorba mai mult 
de niște tendințe care trebuie analizate 
critic, pentru a le putea aprecia ca pozi
tive sau negative. Oricum, cred că în vii
tor munca intelectuală va deveni prepon
derentă, iar munca de creație va ocupa 
un loc mult mai important decît In pre
zent. Corelația dintre muncă și timpul 
liber va căpăta noi dimensiuni, ca efect 
mai ales al modificărilor ce se vor pro
duce în structura populației ocupate.

Intre timp însă a intervenit un alt pro
ces revoluționar — revoluția științifică și 
tehnică. Din acest punct de vedere țara 
noastră a fost marcată de un proces ine
dit, rezultant al unei situații istorice con
crete : fără a fi realizat total sarcinile re
voluției industriale s-au suprapus sarci
nile revoluției științifice și tehnice. S-ă l 
suprapus astfel două sarcini istorice di
ferite, ceea ce a ridicat probleme cu to
tul noi ce trebuiau rezolvate In aceeași 
perioadă istorică. Țările capitaliste dez
voltate au trecut la revoluția științifică și 
tehnică avind o bază industrială dezvol
tată și o experiență industrială mai bo
gată. Partidul nostru a optat pentru înfăp
tuirea și desăvîrșirea celor două procese 
amintite, evitînd o strategie a dezvoltării 
care să separe cronologic, cele două mo
mente, ceea ce ar fi dus la mărirea de
calajului economic și tehnic dintre 
țara noastră și celelalte țărj indus
triale dezvoltate. Meritul partidului nos
tru este de a fi analizat aceste probleme 
deosebit de complexe în contextul lor 
istoric, raportîndu-le la condițiile noas
tre naționale. In acest fel a rezultat sar
cina de a termina industrializarea țării, 
dar totodată și de a rezolva sarcinile re
voluției științifice și tehnice. Aceasta ex
plică efortul suplimentar pe care trebuie 
să-l facem pentru a construi la nivelul 
celor mai înalte exigențe societatea socia
listă multilateral dezvoltată.

Eu l-aș formula așa : 
viitorului este prezent! 
tem renunța la prezent 
acest prezent nu vom 

înainta spre viitor.
3

viitorul
Nu pu- 
; fără

putea

îndepărtat. LIVIU TURCII

îngrădită delare etc. este
mite atitudini birocratice, 
servatoare. Am întilnit secretari 
de organizații U.T.C. cărora le 
era teamă să intre în biroul di
rectorului întreprinderii sau a 
căror participare la organul co
lectiv de conducere era pur for
mală, precum și cadre didactice 
care considerau prezența secre
tarului U.T.C. — elev la ședin
țele Consiliilor profesorale drept 
o profundă lezare a prestigiului 
lor de dascăli. Desigur motivele 
sînt diverse. Ele se explică ade
seori prin absența nu a unor cu
noștințe de „înaltă ținută știin-

anu- 
con-

țifică“, ci a celor cotidiene, prin 
necunoașterea colectivelor de 
muncă, a fiecărui individ — cu 
capacitățile și forțele sale, cu 
dorințele, preocupările și neca
zurile sale, deci prin „reprezen
tarea“ a ceva sau a cuiva necu
noscut. Alteori dezbaterea fran
că și nemijlocit, adoptarea 
democratică a unor decizii rațio
nale de mai largă sau mai re- 
strînsă sferă și importanță este 
împiedicată de obtuzitatea și in
diferența mai degrabă conserva
toare decît de rea credință a 
unora, de greșita înțelegere a

și sensurilor unor 
teama confruntării 
alte opinii.

temeiurilor 
măsuri, de 
deschise cu

Fără îndoială, pot fi găsite
multe exemple concrete care să 
ilustreze relația dintre democra
ție și cunoaștere, suficiente pen
tru a ne determina să privim 
mai atent in noi, să dialogăm cu 
noi înșine pentru a învăța să 
prețuim democrația și, in spiri
tul ei socialist, să ne formăm 
pentru muncă și viață.

IOSIF BODA

O CARTE BUNĂ
pentru da
mai devre- 
înființarea 
este mutat

In cabină erau o 
aparate electronice, 
legați in chingi de 
cu căști. Trebuia să

rîde. 
un incident, 
cu un grup 
încercat es- 
prin Răcă-

de înclinație
la

Competitivitatea 
mondial e foarte

cumva automobilul, 
pentru

~. o scenă de posesiune ero-
,-----  „. vi-

urmele lăsate de umbletul degetelor.

Insoțitorul meu, inginerul 
Eugen Lovin, membru al C.C. 
al U.T.C., pare nedumerit. Ce 
întrebare o mai fi și asta. 
„Care-i meseria cea mai fru
moasă în uzină ?“ „Nu știu“, 
răspunde. După cîteva clipe 
continuă : „poate că aș fi su
biectiv. Am specializarea...“ II 
privesc cu coada ochiului. „Mai 
ales că nu se poate vedea din 
afară, cum m-ați întrebat. Ce 
meserie se poate vedea din 
afară ?“ Nu-i răspund, poate 
că întrebarea și-o pusese doar 
sieși. „Dar cel mai formidabil 
lucru aici e să fii lăcătuș me
canic. Să-ți poți „face“ sin
gur mașina, să o știi conduce!“

Inginerul Dumitru Popescu 
mă privește îngăduitor.

— La profiluri ? ! încercări 
ale autocamioanelor de lot, pe 
tipuri de construcție. Verifi
căm calitatea fabricației de 
serie., soluțiile noi, pe care le 
preconizează Constructorul- 
șef : programe de încercare. 
Cel mai important lucru ? 
Aici toate sînt importante. In 
cadrul probei de frînare, cel 
mai important lucru este ve
rificarea uzurii ferodourllor... 
Experimentăm posibilitățile 
reducerii consumului de com
bustibil, propunerile de ino
vații și invenții. Sînt soluții 
care trebuie verificate neapă
rat in practică înaintea intră
rii in producție.

Pentru Constantin Popescu, 
controlor tehnic, cel mai im
portant lucru este verificarea 
desenului cu realitatea.

Despre șoferi s-au scris ro
mane, s-au făcut filme. Sala
riul groazei. Șoferii iadului, 
vorbesc, pe lingă altele și des
pre riscul profesiunii, despre 
arta de-a conduce. Ce trebuie 
să știe un șofer de încercare, 
pilotul la sol ?

Alexandru Olah s-a născut 
la 24 iulie 1928 în București. 
Absolvent al școlii profesio
nale de patru ani, și al unei 
școli medii, se angajează la 
atelierele auto Leonida. După 
satisfacerea stagiului militar 
lucrează ca maistru, șef de a-

telier, la Uzina de reparat lo
comotive și utilaj greu din 
Tîrgu Mureș. Apoi, șapte ani 
lucrează în cadrul armatei. In 
1962, începe producția autoca
mionului românesc. La intra
rea în fabricație a Carpaților 
și Bucegilor, Al. Olah, venit 
la Brașov, a lucrat și la banda 
de montaj general, 
rea ei în folosință 
me. In 1967, la 
Secției prototipuri, 
aici.

— Ce-ați zis cînd v-au mu
tat ?

— M-arn bucurat. Pentru că 
aici se fac lucrări de înaltă ca
lificare, se cere ■ foarte multă 
imaginație, o pregătire multi
laterală și o bună cunoaștere

sprezece tone și jumătate, 
punctul critic 
transversală (răsturnare), 
viteza de 52 kilometri, într-un 
viraj de 180 grade, cu raza de 
30 metri, 
droaie de 
Noi eram 
siguranță, 
mențin viteza pînă în momen
tul cînd se desprind roțile pe 
partea sensului de viraj, pe 
axa longitudinală. Eram într-o 
încercare cu Vasile Panait. 
(Vasile Panait, șofer de încer
care, în vîrstă de 35 ani, cu 15 
ani vechime în profesie).

— Și s-au desprins roțile ?
— Bineînțeles! S-au des

prins și au luat foc.. Masa de 
greutate a fost preluată de

aveam curajul să încerc alt 
autotren.

— Nu mai aveți curajul ?
— Nu-l aveam atunci, pe 

moment. Emoția mi-a trecut. 
Dacă va fi nevoie de experi
mentări mai grele, mai difi
cile, știu că le voi face. Asta-i 
profesiunea mea. Sînt tehni
cian principal, șeful grupei de 
determinări-experimentări în 
Compartimentul de concepție.

— Dar insuccese n-ați 
avut ?

— Din păcate, am avut. In
dustria automobilului evoluea
ză repede !
pe plan 
mare.

— Nu
mașina e o povoară
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a meseriilor adiacente. Com
pararea și diferențierea tipu
rilor de autocamioane, precum 
și arta de a conduce un auto- 
vehicol. Ceea ce nu e puțin I

— Ce înțelegeți prin „arta 
de a conduce“ ?

— Cu toate dificultățile pe 
care le ridică o circulație in
tensă pe drumurile publice : 
profilul, relieful, limitele de 
viteză, să stăpînești mașina in 
așa măsură incit ea să-și poa
tă totuși demonstra toate ca
litățile dinamice. Conduc de 
26 de ani, îmi dau seama de, 
frumusețea și riscul meseriei 
mele.

— Povestiți-mi o întîmplare 
din viața dumneavoastră de 
șofer de încercare.

— Am primit sarcina să de
termin la un autotren, care 
avea sarcina totală de șapte-

PILOTI
SOL

roțile cure aveau aderență 
sol. Ne-am continuat cursa 
echilibru, pînă la ieșirea din 
raza de viraj. Dar volanul s-a 
îngreunat brusc. Aveam sen
zația că vrea să se smulgă din 
mîini, senzația plutirii în vid, 
șl sentimentul că greutatea 
autotrenului apasă peste noi.

Cînd s-au desprins roțile, 
Panait a strigat: „Ne răstur- 
năm !“ „Nu-i nimic, l-am răs
puns, noi să fim sănătoși". Nu 
ne-am răsturnat. Dacă se în- 
tîmpla acest lucru ar fi trebuit 
să reluăm încercarea cu uh 
alt autotren... După ce am co- 
borît pe pămînt, ne-am privit 
mirați. Parcă ne-am fi văzut 
pentru prima dată. Abia atun
ci mi-am dat seama prin ce 
primejdii am trecut. Meseria 
noastră include riscul. Mi-am 
zis că e ultima dată. Nu mai

la 
in

om ?
— Doar în momentul 

ai necazuri cu ea. Cînd mași
na nu corespunde necesităților 
tehnice, ori cînd ajunge pe 
mina unui nepriceput care-i 
face de toate, numai ce tre
buie — nu 1

— Ce sfaturi ați da unui în
cepător ?

— Să se respecte pe sine ca 
automobilist, să-și revizuiască 
mașina înainte de a urca la 
volan. Pentru indolenți, sfatu- 
rile-s inutile.

— Care a fost cea mai feri
cită zi de cînd lucrați aici ?

— Am avut mai multe zile 
fericite. Una din ele a fost 
aceea in care am văzut mași
nile românești alergînd pe șo
selele Cehoslovaciei, Poloniei, 
Ungariei; le-am văzut în R.P. 
Chineză, Iran, Peru, Egipt, Al-

cînd

geria. Am avut atunci o 
traordinară satisfacție.

— Ați avut un incident 
Tîmpa ?

Alexandru Olah
— Nu, n-a fost 

Cu loan Roșea și 
de tehnicieni, am 
caladarea Timpei 
dău, pe un traseu periculos, pe 
care niciodată n-au circulat 
autovehicole. Intr-o rampă de 
douăzeci și doi — douăzeci și 
opt la sută trebuia să demon
strez unor beneficiari stră
ini calitățile autocamionului 
nostru

Nu chiar un incident, re
petă Alexandru Olah. Benefi
ciarii care au asistat la testa
rea tehnică, surprinși de încli
nația rampei și de viteza ma
șinii, au sărit din cabină în 
timpul mersului. Dar autoca
mionul și șoferii de încercare 
și-au demonstrat calitățile, și 
clasa din care fac parte ! 
încercările sînt deosebit de 
dure față de condițiile nor
male de exploatare. Dar testa
rea mașinilor e necesară, se 
face în scopul dobîndirii unor 
coeficienți de siguranță.

— Cum vedeți viitorul in
dustriei noastre constructoare 
de mașini ?

— Față de experiența noas
tră și timpul foarte scurt, pro
gresele sînt enorme. In special 
în ultimii 5—6 ani. Promova
rea diverselor soluții tehnice 
noi se face cu mult curaj, cu 
foarte multă vigoare. Ar tre
bui să nu ne limităm la 1—2 
tipuri de autocamioane. Diver
sificare — asta este cerința 
pieții și a industriei moderne. 
Introducerea în fabricația de 
serie a 4—5 tipuri ar spori 
exigența față de produs, față 
de calitatea lui. Am deveni 
competitivi nu numai cu alte 
firme, ci chiar față de pro
priile noastre realizări. Tre
buie să devenim ceea ce po
tențial sîntem : 
nume mondial, 
torul motorului 
triei românești.

uzine de re- 
Acesta e vii- 
și al indus-

(Urmare din pag. I)

Jneadl n fraȘmfjntari « preferă literei ima
ginea de pe micul sau marele ecran, se SDe. 
culeaza mult in . Jurul unor citate sau pa
saje șocante, se mimează uneori lectura in
tegrală si discuta de idei in afara suportului 
material ol paginii parcurse cu migală și 
foame de înțelegere.

„Timeo hominem unius llbri" („Mă tem de 
omul unei singure cărți") se .punea cindva 
și maximo iși păstrează valabilitatea : căci 
cel care iși face din lectura subțire un .oi 
de redută imbatabilă esle un om de temut 
prin limitarea și incăpăținarea so de tip dog
matic. Poate că greșe.c dai, într-o atare si
tuație, cele moi bune cărți mi se par a fi 
cele citite efectiv studiate, urmărite in fluxul 
lor de idei. Spun asta nu pentru a adăuga 
un eventual răspuns la cele de moi .us ci 
pentru a marca un studiu de la care poate 
demara discuția despre valoarea cărții.

Volumul mare al lecturii nu este, desigur, 
un unic indicator al consistenței ace.telo. 
Dar nici nu poate fi neglijat, mai cu seamă 
dacă acest „mult" e.te in fapt ceea ce ră- 
mine dintr-o selecție complexă, care respinge 
maculatura purtătoare de însemne ale mar- 
ginalității.

Dotele rezultate din sondaj înscriu, din fe
ricire, pe primul loc, o trăsătură inerentă căr
ții valoroase : aderența ei la adevăr. De aici 
încolo se instituie insă un joc al criteriilor 
ce-și schimbă planurile și Iși consumă poten
țialul de operare în stări ale conjuncturii în 
care judecata de valoare planează pe obiec
tive ce sînt unilaterale, chiar dacă - luate 
separat - pot să spună mult. Aduc în dis
cuție și un exemplu : exemplarele romanului 
„Răscoala", pe care le-am găsit într-o biblio
tecă școlară se deschideau automat la pa
ginile în care Rebreanu descrie - ce-i drept

cu forță epică , - - •
tlca. Erați și paginile care purtau cel moi vi
zibil i
Asta m-a făcut să cred că, cel puțin in acea 
școolă, nu s-o făcut totul pentru cultivarea 
tehnicii lecturii complexe și inculcarea In in
telect a capacității de selecție multiplă. Sînt 
ln»ă șl alte exemple care pot proba ideeo că 
există, Io mulți tineri, tentația de o reține 
doar spectaculosul șl ineditul din conținutul 
lecturii lor.

Plusul de accent care se pune acum în edu
cație pe formativ nu poate ocoli pregătireo 
tinărului pentru a se descurca metodic în 
lumeo valorilor care îl înconjoară. „Cele mal 
bune cărți - jeria Hoșdeu - nu sînt tocmai 
acelea care ne invdță.' cî acelea care ne 
fac a cugeta peste cele cuprinse’ in ele". 
Care ne fac - împinglnd Ideea sa mai de
parte — să ne punem în mișcare întreaga ra
țiune, operind critic și sintetic, cu instru
mente de gindire variate, care blochează ca
nalele însușirii exclusive o unor ,,învățămin
te" înguste, solicitante cel mult în roport cu 
memoria sau cu Imaginația combinatorie. 
Educația prin și pentru lectură este ea în
săși un act cultura! major. Intre finalitățile 
ei se înscrie și traducerea respectului pen
tru cultură în obișnuința de apreciere glo
bală, venită din asiduitate, o valorilor scri
se, stocate prin litera de tipar. Efortul de 
concentrare și consumul de timp pe care le 
cere citirea efectivă ni se par, poale, mal 
mori într-o lume în care socotim că sîntem 
foarte grăbiți. Este însă un efort pe care me
rită să-l facem plenar, cu dăruire și pasiune, 
dacă vrem să evităm iluzia că putem pă
trunde în universul gîndirii și creației umane 
luîndu-ne drept sprijin miracolul informației- 
pilulă. Valențele formative ale lecturii nu-și 
pot găsi suplinire în afară.
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In Ardeal 
bunicul meu 
paște turme de oi 
pe ruinele 
cetăților dacice. 
Urc 
in Munții Orăștiei 
și cobor 
in istorie 
urc 
in urma mieilor albi 
drumul e anevoios 
aș vrea să mă așez 
pe bolovanii din drum 
dar bunicul mereu mă oprește 
nu atinge pietrele 
oricare dintre ele 
poate fi din altarul 
zeului Zamolxe.
Curind vom ajunge 
in virful Blidaru 
și de-acolo 
vei vedea 
toată istoria.
Cind am ajuns 
dacii tocmai țineau 
sfat de pace. 
Templul 
zeului Zamolxe 
se cutremura.
Vorbeau 
rar și grav 
despre liniștea 
de la hotare 
despre frumusețea 
holdelor de griu 
jos in cimpia Dunării 
la răsărit 
in luncile Prutului 
in Banat 
in Biharia 
și pe Mureș.
Și mai departe 
dacii vorbeau 
despre alte izvoare 
de aur și argint 
despre rodul stupilor 
in miere și ceată. 
Am ascultat 
sfatul de pace 
al bărbaților daci.

Se intimplă ceva
Merele cad 
și se zdrobesc de planete, 
cenușa cometelor moarte 
se-așterne pe iarbă ; 
zac in cimitirele siderale, 
in morminte neplinse, 
cometele moarte.
Cruci răsturnate 
cu fata spre Mecca 
se-nșiruie pe Calea Lactee ; 
rătăcitor printre ele plutește 
palatul părăsit de fantomă ; 
prunii sparg norii de plumb, 
se tulbură apele-n lună, 
cerbii scurmă 
cu copitele-n soare. 
Se-ntimplă ceva 
dincolo de mine, 
cad merele lui Newton 
și se zdrobesc de planete.

Scrie în carte 
că Soarele-i o stea 
pe care 
cosmonauti

nu vor putea 
asoriza.

Scrie in carte 
că apa 
nu arde

Arde la mine in fereastră 
pină noaptea tirziu 
un strop de lumină 
cules dintr-un rîu.

Dar am urcat pe Argeș 
la Vidraru 
și Argeșul arde ca jarul 
pe Bistrița plutașii 
mă poartă cu ei 
și Bistrița arde 
în jerbe de seîntei 
de la Porțile de Fier 
alți apolodori 
au făcut să răsară 
milioane de Sori

Unul dintre ei 
Vinjos 
și scund la stat 
sorbea tăcut 
și trist 
o cupă de otravă 
un altul ținea pe frunte 
coroana înroșită 
patru cămile 
despicau in patru 
trupul frumos 
a lui Ion
Mihai avea in inimă 
lancea trădării 
iar trei flăcăi 
ca brazii apuseni 
aveau zdrobite 
oasele de roată 
lancu doinea 
nebun din fluier 
Ia umbra unui fag. 
Și o mulțime alții 
cu lanțuri la picioare 
vorbeau 
incet și grav 
in liniștea Doftanei 
despre ceea ce va mai fi 
să fie
Oamenii cu lanțuri 
la picioare 
vorbeau 
despre besna Doftanei 
și crezul lor 
in lumină.
Lasă-te acum 
in josul zorilor 
aprinse - 
ai văzut cit de adinei 
sint rădăcinele țării ? 
Potrivește-ți pasul 
cu drumurile ei 
și vedea-vei 
împlinirea 
crezului nostru 
in umbletul oamenilor 
și-n privirea lor.

Dar trec prin țară 
din hotar in hotar 
și soarele 
îmi luminează calea. 
La ceasurile-amiezii 
îl găsesc pe masă 
in felii de piine 
și miere aurie 
il simt in palmă 
cînd palme trudite 
mi se întind ; 
din ochii bătrinilor 
pină la mine 
pe raze coboară, 
privirea.
Și din poartă in poartă 
bat și intreb : 
care Prometeu 
a făcut minunea 
și-a adus din slavă 
belșugul de soare ? 
și cei întrebați 
intr-un glas 
imi răspund : 
sînt douăzeci 
de milioane.

torului), în sfîrșit, al treilea 
dorea să devină cercetă
tor în domeniul studierii 
unul limbaj care să faci
liteze o eventuală întîlni- 
re a pămîntenilor cu ființa 
de pe alte planete !“... 
„Ce se va întîmpla cu ei 
dacă nu-și vor putea rea
liza visul ? Nu cumva vor 
suferi grave traumatisme 
interioare ?“

MIHAI V., 24 de ani, 
Tîrgoviște :

sența părinților săi de la 
această sărbătoare: „Sint 
altă lume, dom’le / Tata 
nu și-a legat o cravată de 
cînd e, iar marna poartă 
ciorapi împletiți de lină și 
la plus 50 de grade...“ Cum 
pot fi unii atît de nerecu
noscători ?“

căpățînatul nu vrea. Ba 
uite că vrea

„Dragă domnule, vă 
doresc multă sănătate, 
SANDU M".

Balada bradului albastru
Sufletul copacilor arși 
străbate purgatoriul hornului 
spre paradisul albastru 
limbile lui Hephaistos 
mistuiesc trupurile 
in care au sălășluit; 
aerul iși unduiește 
dansul inserării 
fantasmele brazilor drepți 
iși pleacă capetele 
aureolate de nea ;
mă intreb 
unde se duc 
sufletele brazilor doborîți 
pe ce stea se află

porțile paradisului verde 
nu se poate să moară 
bradul albastru ;
văd judecata inchiziției 
în jarul trupurilor 
incercînd a stinge 
flăcările iadului 
cu apa luminii ;
din cenușa 
aruncată in univers 
iată, pe cer 
se nasc alte planete 
planete copaci 
cu alte universe 
și alte paradisuri.

DAN R. LAL 
elev
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IERARHIE ÎN ARTA
(Urmare din pag. I)

ția expusă este ideală. Practica 
o infirmă în repetate rînduri și 
nu rareori nonvaloarea se mas
chează sub voalul înșelător al 
noutății, căutată cu luminarea. 
Există bineînțeles si valoare 
fără anarent nrea multă nou
tate. atunci cînd opera dexdne 
o sinteză a unor adevăruri afir
mate și care si-au verificat 
dala rezistenta în fața timpu
lui. A ignora valori rezemate 
pe 
sub eticheta valorii o noutate 
iluzorie, iată abateri de la si
tuația normală expusă mai sus 
S-a încetățenit anroane lde°a 
(acreditată. în presă, în special 
de scriitori) că pentru nașterea 
unor asemenea confuzii vinova
tul principal ar fi critica lite
rară și de artă, căreia i-ar
lipsi criteriile. Adevărată, o
asemenea observație mi se 
pare unilaterală și prea confor
mă. unui vechi proverb despre 
ochi, pai și bîrnă. Critica, în 
ansamblu, nu poate fi respon
sabilă pentru un asemenea fe
nomen, pentru faptul, de pildă, 
că acordă egalitate de trata
ment, sub raportul spațiului, în 
reviste, să zicem, expoziției 11- 
nui mare maestru și expoziției 
unui debutant. La o privire 
mai atentă observăm că cei pe 
care autoritatea profesională îi 
îndreptățea mai mult să emită 
o opinie despre opera maestru
lui au fost consultați pe spații 
mari în problema debutantului, 
sau n-au fost consultați în am
bele cazuri. Nu vreau să insi
nuez nimic ci vreau să spun 
direct : critica noastră artistică 
a ajuns un fel de galimatias pe 
care îl practică de-a valma oa
meni cu mai puțină pregătire 
în domeniu sau aflați în fata 
confuziei datorită efortului d? a 
înțelege prea repede un terito
riu al artei care are și el alfa
betul său, nu doar filozofia sa. 
Filozofie ce, se știe, fără în
trebuințarea corectă a noțiuni
lor de bază devine grotescă. 
Din perspectiva unor atare 
practici termenii de referința 
pentru pictura lui Chagall și 
Ștefan Cîlția sînt aceeași, între 
Breton și Daniel Turcea dife
rențele sînt doar temporale, în
tre Al. Piru și Al. Protopopescu, 
de la revista „Tomis“, diferen
ța este doar de vîrstă. Să fim 
serioși I Nu e de mirare deci 
că publicul însuși este în con-

experiență si a promova

fuzie, mai ales cînd citește 
cinci opinii complet diferite, în 
reviste diferite, ba uneori dife
rite în aceeași revistă, despre 
același autor. Sînt sigur că 
reciclarea nu va folosi unor 
critici improvizați din presa 
artistică și literară : ea a fost 
creată pentru cei ce au deja 
cunoștințe de specialitate. Dacă 
autoritatea și competența criti
cii rămîne o problemă deschi
să, ea comportînd nu numai o 
anume etică profesională, dar 
și un anume nivel de profesio- 
nalitate, nu mai puțin adevă
rat e faptul că anumite struc
turi birocratice se opun uneori 
promovării noului și poate 
chiar valorii. Deși diletant, ur
măresc cu atenție fenomenul 
actual muzical românesc, exce
lent pe plan interpretativ. Dar, 
iată, că aici se întîmplă un fe
nomen aflat la antipodul celui 
din literatură. Dacă, de pildă, 
în poezie apar, anual, 30—40 de 
noi poeți, dacă avalanșa de ta
lente se impune In poezie, gra
ție în principal, editurilor, în 
muzică situația e sensibil alta. 
De ani de zile nu s-a mai im
pus un tînăr compozitor și 
socot că asistăm la un fenomen 
de birocratism simptomatic și 
nu la o lipsă de talente. Tine
rii compozitori, tinerele spe
ranțe au rămas cele de acum 
un deceniu deși executarea lu
crărilor lor în concerte publice 
e rară. Lui Olah i se cîntă lu
crări la intervale foarte mari, 
lui Ștefan Niculescu i se exe
cută lucrări vechi. Imagina- 
ți-vă un poet căruia, deși scrie 
versuri noi și bune, i s-ar re
tipări mereu primul volum ! Ar 
fi ridicol ! Că „nume noi“ nu 
apar în programele concertelor 
nu ne miră. Un ciudat viciu de 
procedură face ca pentru a fi 
membru al Uniunii compozito
rilor să ai lucrări executate 
public, iar ca să fie executate 
să fii avizat de Uniune, mai 
ales ca membru al ei. Truismul 
e evident și deci nu e 
rare că mai nimeni nu 
de compozitori tineri 
Ulpia Vlad (cîntat cu o
excelentă, acum nu mai 
minte cîtă vreme, la Conserva
tor), Costin Cazaban (autor de 
interesante lucrări de muzică 
de cameră), Marton Eugen, 
lancu Dumitrescu (compozitor 
și critic deja cunoscut) și chiar 
Hrisanide Alexandru care e mai 
mult cunoscut peste hotare de
cît la noi.

Că nu se propun „nume noi“,

de mi- 
a auzit 
precum 
lucrare 

țin

talente noi în muzica româ
nească, o recunoștea chiar re
vista „Muzica“, în vara trecută, 
prin condeiul a doi excelenți 
muzicologi tineri. Personal în 
calitatea mea de ascultător mă 
simt păgubit.

Din fericire valorile autentice 
durează iar obstacolele de na
tură subiectivă nu sint de na
tură sâ le altereze afirmarea. 
Un tablou de Ciucurencu rămî- 
ne un tablou de Ciucurencu 
chiar dacă despre el se scriu și 
bîlbîieli. Recenzentul X. rămîne 
X. chiar dacă e comparat de 
confrați cu Lovinescu. Pentru 
ca operele viabile să fie treze 
în mintea și inima noastră e 
necesar să le cultivăm flacăra. 
Ele sint reperele noastre, fer
me, in timp.

Prof.
D. N., Constanța :

„Testînd recent o clasă 
de băieți și fete, adoles
cenți aflați la vîrstă ale
gerii profesiei, m-a im
presionat neplăcut „serio
zitatea“ cu care unul de
clara că vrea să devină 
cosmonaut, altul specialist 
în ...refrigerări de oameni 
(un soi de medicină a vii-

Am fost tentat să vă răspund printr-un singur cuvînt : 
nu ! Dacă n-o fac este pentru că mă amuză al naibii 
oamenii în toată firea care sînt ori se prefac mirați în 
fața celor mai firești lucruri din lume. Posesori ai unui 
stoc supranormativ de semne de exclamare, par sau mi
mează nu doar o simplă candoare, nu doar o simplă na
ivitate, ci o stare foarte ușor confundabilă cu principi
alitate. Spre deosebire de dv. care afirmați : „n-am 
dormit toată noaptea în urma acestui test“, eu aș fi 
dormit excelent, pentru că nu pot vedea, ca dv., în a- 
ceste visuri ale unor adolescenți „o formă de evaziune 
din viața reală“. Să mă explic : printre multiplele drep
turi ale adolescenților noștri se numără și dreptul Ia vis, 
un drept intangibil, garantat de constituția noastră etică 
—- pentru că a visa nu înseamnă cîtuși de puțin a evada 
din lumea care te înconjoară, din orînduirea ta, ci a 
scruta timpul, a apropia de tine viitorul, ba chiar mai 
mult, a transforma viitorul într-o noțiune prietenoasă și 
nu ostilă prezentului. Avem obligația să respectăm drep
tul la vis al fiecărui adolescent și, mai presus de orice, 
să nu ne mire că adolescentul visează. Va deveni sau 
nu cosmanaut, tînărul care visează pătimaș aceasta, se 
va pregăti temeinic la matematică, fizică, astronomie, 
meteorologie, etc. și va izbuti — societatea noastră îl 
va ajuta din răsputeri -— să îmbrățișeze o meserie care 
necesită atari pregătiri. Pînă să ajungă să opereze oa
meni refrigerați, tînărul care visează pătimaș aceasta 
va încerca să devină mai întîi medic, un bun medic, 
un foarte bun medic. Nu vom duce niciodată lipsă 
de brutari sau de strungari, de zidari și de profesori 
—■ și acești viitori brutari și strungari, zidari și pro
fesori nu vor fi traumatizați din pricină că, la o vîrstă 
romantică au dorit să cucerească spații cosmice, să 
construiască sere de portocali pentru eschimoși, să 
transforme Sahara într-o grădină a Semiramidei vea
cului XX sau să demonstreze că, într-o nouă ma
tematică, 1 plus 1 nu fac 2, ci altceva inimaginabil de 
frumos, poate înțelegere, poate fericire, poate pace. A 
visa e departe de a fi sinonim cu a trăi cu capul în 
nori sau a nu trăi cu picioarele pe pămînt. întîlnind 
cîte un tînăr parazit, niciodată nu l-a compătimit 
astfel : „Vai sărăcuțul de tine, nu muncești, trăiești pe 
spinarea părinților, fiindcă ești traumatizat de visul tău 
de a deveni astronaut si. deocamdată, asta-i situația! nu 
poți deveni așa ceva 1“. Visul — o spun din viață, nu 
din cărți — conduce la muncă, la emulație, nu la lene. 
Ceea ce traumatizează este lenea, nu dorința de a face 
ceva, chiar ceva extraordinar, chiar ceva irealizabil. Vă 
urez un somn liniștit și, dacă doriți, sînt gata să conti
nui discuția pe această temă.

MARICELA SPERAN
ȚA, 19 ani, București :

nință fericirea : mint șt fu
mez. Ce să fac să nu mai 
mint ? Ce să fac să nu 
mai fumez ?“

nu mai minți este să spui a-
„...Două vicii îmi ame-
Singtira modalitate de a 

devărul Nu-i totdeauna ușor, dar merită să încerci. Ca 
să te lași de fumat e un lucru foarte simplu.Uite, eu, 
de mai bine de doi ani, mă las în fiecare zi de fumat și 
suport situația foarte bine.

ION D.. 20 de ani,
Vaslui :

„...am făcut o prostie, 
recunosc că m-am îmbă
tat cu niște prieteni și al
coolul mi-a luat mințile 
astfel că am început să 
sparg niște sticle și pahare

Mi-e greu să mai pun și 
trebuie să-ți spun deschis că nu văd cum aș putea să 
te ajut — și nu văd în primul rind pentru că, oricît 
m-aș gîndi, n-o să pot admite niciodată că tinerețea 
poate fi un motiv de scuză a unui act lipsit de demni
tate și decență, că tinerețea poate fi invocată ca să 
smulgă bunăvoință în aprecierea unei iresponsabilități, 
că, în concluzie, e destul ca cineva să ateste că e tînăr 
pentru ca pretențiile societății noastre față de el să sca
dă sensibil iar legile care guvernează aceeași societate 
să-i acorde aprioric circumstanțe diminuante sau să-I 
absolve direct de răspundere. Așa cum îmi apar în con
textul scrisorii tale, cuvintele „gîndiț-vă că sînt tînăr“ 
vor parcă să mă convingă de un adevăr pe care, regret, 
dar nu-1 pot accepta : acela că tinerețea e o infirmitate. 
Spui că ești, tînăr așa cum ai spune că ești miop și 
deci, trebuie să fii acuzat că, pe stradă, n-ai salutat un 
cunoscut sau așa cum ai spune că, rănit la mîna dreaptă 
și nevoit să ții tocul în stînga, trebuie să-ți scuz cali
grafia. Știu și eu — măcar atîta lucru știu — că a fi tî
năr înseamnă a avea o experiență de viață mai redusă 
în comparație cu a omului vîrstnic, dar oare a fi tînăr 
poate să însemne și o lipsă de maturitate în sensul ig
norării normelor de conduită în societate ? Fii sincer 
cu tine însuți și recunoaște că o atare ignorare nu-i o 
chestiune depinzînd de o anume vîrstă, dacă, natural, 
nu-i vizăm aici pe sugari. Noțiunile de bine și de rău, 
așa cum se exprimă ele în viața curentă, nu sînt apana
jul unei vîrste și deci nu pot constitui nici rabatul, scă- 
zămîntul făcut alteia. îmi pare rău de ceea ce ți s-a în- 
tîmplat, mi-e greu să mă gîndesc la consecințe, intuind 
că ele vor fi grave, dar, încă o dată, înțelege-mă că 
pentru a încerca să te ajut ar fi să renunț la un mod 
de a gîndi care, din fericire, nu-i numai al meu și care 
aș dori din toată inima să devină și al tău.

în restaurant, chiar o o- 
glindă dar aceea cred că 
a spart-o altcineva, ospă
tarul vrea să mi-o pună 
mie în seamă, știți dv. 
Acuma mi s-a făcut dosar 
penal, vă rog afutați-mă, 
gindiți-vă că sînt tînăr..." 

eu gaz peste focul tău, dar

„...martor, deunăzi, la o 
căsătorie a doi colegi (ea 
funcționară, el inginer sta
giar) l-am auzit pe proa
spătul întemeietor al noii 
familii motivînd astfel ab-

Ce să-ți răspund ? Mai sînt și din ăștia. E cumplit de 
trist să-i vezi trăind cu senzația că, precum pasărea 
Phoenix, s-au născut din propria lor cenușă și nu din 
părinți, oameni în carne și oase, dar mai ales cu suflet. 
E o formă de jalnic parvenitism.

IUL1A A., 17 ani, 
levă, Mărășești :

„Vă rog să-mi scrieți și 
dv. o amintire în caietul 
meu. Poate să fie despre 
orice, dar cel mai mult 
mi-ar place să fie în ver-

Cu plăcere. Tai-o !
„Mă bucur că te duci la teatru
și ai 1,64.
Eu n-am mai fost demult deși
am 1,69 și."
Versurile poate mai au unele 

n-am mai scris demult amintiri, 
pare că ele sînt sincere și pot fi
foarfece, ceea ce le dă un plus de universalitate.

e- suri și să fie despre mine.
Vă anunț că-mi place tea
trul și am
Nu vă trimit 
dv să scrieți 
ziar și eu o 
foarfecă“.

1,64 înălțime, 
caietul, dar 

amintirea
s-o tai

în
cu

recunoscscăpări,
dar important mi 
tăiate cu orice fel

că 
se 
de

spatele meu, citește și rîde 
pe sub mustață (n-are 
dar așa vine vorba !). 11
rog să vă scrie și el cîte
va rînduri, numai că în-

Dragă Georgeta, ai dreptate ; dragă Sandule, îți mul
țumesc pentru urările de sănătate.

P. S. : Nu mă invitați la nuntă fiindcă s-ar putea 
să vin !

VALER MUREȘAN, Cimpia Turzii, Cluj.
In general, rog pe corespondenții rubricii de față să 

nu mai trimită încercări literare, „De la om la om“ 
avînd alt scop iar eu neavînd vocație de critic literar. 
Foarte spirituala ta scrisoare însă mă obligă la o ex
cepție. Trimite-mi schițele promise. Apariția unui om 
cu haz mă bucură incomparabil mai mult decît dispa
riția unuia fără.

CRISTIAN DANCIU, 
18 ani, elev, Giurgiu :

„Știu că o colegă de-a 
mea, Cristina C., v-a scris 
despre mine. Scrisoarea 
n-a apărut în ziar, dar 
știu sigur că v-a scris și 
bănuiesc și ce v-a scris. 
V-a povestit despre mine 
că sînt un înfumurat, că 
trec pe lîngă fete fără să 
le bag în seamă, că nu 
răspund la tot felul de bi
lețele care de care mai

numai că ea confundă în
fumurarea cu faptul că eu 
n-am chef de nimeni pină 
nu-mi dau bacalaureatul 
și examenul la facultate. 
Acum trebuie să învăț, 
fiecare zi e prețioasă, vă 
rog să mă credeți că 
n-am fost nici la cinema 
de vreo două luni, asta ca 
să nu mai vorbesc de re
uniuni și onomastici. Vă 
rog — o spun în glumă

CURIERUL NOSTRU DE SlMBÂTĂ

De la OM la OM
O.P.-I., am 22 
și sînt mun- 
o uzină din A-

GEORGETA N1STOR, 
Arad :

Stimate 
de ani 
citoare la
rad. Termin anul acesta și 
liceul la seral. Orfană, 
muncesc de la 16 ani, dar 
nu mă plîng de asta. 
Poate că nimic nu-mi 
place pe lume decît să 
muncesc și orice s-ar în
tîmpla, o să muncesc toată 
viața. Poate că. vă între
bați de ce am scris „orice 
s-ar întîmpla“ ? Ce s-ar 
putea întîmpla rău, o să 
spuneți dv. cu un om care 
vrea să muncească, în țara 
asta a noastră, unde nu
mai cei care muncesc își 
găsesc un rost în viață ? 
Cu mine e o poveste. Vă 
rog să aveți răbdare să v-o 
spun. Am întîlnit acum un 
an un băiat, Sandu, care 
este maistru tot la o fa
brică din Arad. Deși cu el 
am ce am — o să vedeți 
dv. — vă spun de la înce
put că e un băiat foarte 
bun, n-am mai întîlnit un 
om mai respectos decît el, 
e săritor și vesel, toată lu
mea spune despre el că 
are „mîini de aur“ (la casa 
unde stau eu în gazdă a 
făcut el toată instalația e- 
lectrică, mi-a dat mie de 
ziua mea un radio mic 
făcut de el, pînă și mân
care știe să gătească, cre- 
deți-mă. mai bine ca 
mine). Și să vă mai spun 
ceva despre el: e foarte 
frumușel — mie mi se pare 
frumos, dar probabil că e 
numai frumușel; mie, 
pentru că îl iubesc, mi se 
pare poate mai grozav 
decît este. A, dar v-am și 
spus ce abia urma să vă 
spun : că îl iubesc1 M-am 
legat 
aceste 
multe altele, printre care 
este și faptul că e sincer, 
nu l-am prins niciodată cu 
o minciună, este punctual 
și nu-i deloc zgîrcit 
(Doamne, cit de nesufe- 
riți îmi sînt oamenii zgîr- 
ciți/). Și el mă iubește. O 
spun nu pentru că vreau 
să mă mint singură, știu 
că mă iubește, mi-a spus-o 
de o sută de ori și mi-a 
arătat-o mereu. Dar... 
Ne-am hotărît să ne că
sătorim în martie, însă el

de el pentru toate 
calităfi fi pentru

de OCTAV PANCU-IAȘI

acceptă decît dacă eu 
munca și, eventual,

nu 
las 
școala. De ce ? îl întreb. 
Pentru că eu cîștig destul 
și dacă vreau muncesc și 
noaptea și cîștig și mai 
mult și țin ca soția mea 
să stea acasă. Ce să fac 
acasă ? îl întreb. Ca să 
spăl vase, să gătesc și să 
mătur, am timp și după 
ce vin de la munca mea. 
Am 22 de ani, nu 122, așa 
că pot să muncesc mai 
mult de 8 ore pe zi și fi 
sigur că nimic n-o să-ți 
lipsească acasă. El îmi 
răspunde că nu-i este fri
că de ce-o să-i lipsească 
acasă, lui îi este frică 
de faptul că eu, deve
nind soție, adică n-o să 
mai fiu fată, toți golanii 
o să se lege de mine și 
decît să se întîmple una 
ca asta mai bine nu se 
căsătorește cu mine. I-am 
răspuns că nu există go
lan pe lumea asta care să 
se lege de mine, dacă eu 
nu vreau — și eu nu 
vreau, eu îl iubesc pe el, 
ce fel de căsătorie o să 
fie a noastră dacă n-are 
încredere în mine să mă 
lase să lucrez la uzină 
sub motiv că am să fac 
dracul știe ce acolo ? Să 
nu credeți că l-am con
vins, pentru că nu l-am 
convins. Degeaba i-am 
spus : măi, încăpățînatule, 
tu nu vezi că de cînd te 
cunosc pe tine, nu mă uit 
decît în ochii tăi și nu 
mai văd. pe nimeni altci
neva ? Văd, spune el, dar 
cine știe ce-o să se în
tîmple... O să rîdeți de 
mine cînd o să aflați de 
ce v-am scris, dar nu-mi 
pasă, dv. nu sînteți un om 
rău și nu rîdeți cu răuta
te. Știți de ce v-am scris ? 
Pentru că l-am amenin
țat că vă scriu și-l fac de 
două parale, iar el a spus 
că dacă dv. o să-mi dați 
dreptate mie — el crede 
că n-o să-mi dați — a- 
tunci își schimbă gînduri- 
le. Acum aștept cu emoție 
răspunsul dv. Ce mă fac 
dacă » totuși nu-mi dați 
dreptate ?

P. S.: Acum, cînd ter
min de scris, Sandu stă în

dar dv. luați-o in serios — 
să anunțați toate fetele 
din Giurgiu că am trea
bă și să mă lase în 
pină la vară...“.

colorate. Așa e, 
care v-a scris nu

Este ceea ce mă

Danciu

pace

are
Pe

fără

colega 
minte, 
grăbesc să fac, dragă Cristian

Către toate fetele din Giurgiu !
Vă anunț pe această cale că Cristian

treabă și vrea să fie lăsat în pace pînă la vară, 
urmă — al vostru e, n-o să mai treacă pe lîngă voi 
să vă- bage în seamă și o să răspundă la bilețelele 
voastre de toate culorile. Mai aveți deci răbdare pînă 
la vară. Timpul trece repede, raîine-poimîine vine vara. 
Așteptarea voastră va fi 
tari, fetelor !

DORINA A., Brașov :
„Stimate redactor, 
vă asigur că m-am gîn- 

dit de zece ori înainte de 
a vă scrie pentru că nu 
vreau ca nimeni să mă 
compătimească, și așa cum 
o să vedeți eu mă aflu în
tr-o asemenea situație. Am 
vîrstă de 23 de ani, am 
o meserie pe care am vi
sat-o (sînt învățătoare), am 
chiar și un soț. Numai că 
pe soț îl am mai puțin...

...A fost între noi o dra
goste-fulger. Ne-am cu
noscut la ziua sorei mele, 
la Făgăraș, el venind a- 
colo cu un prieten care 
ne este prieten și nouă. 
Ne-am plăcut și după mai 
puțin de două săptămâni 
ne aflam în fața ofițerului 
stării civile. Asta se în
tîmpla anul trecut, în luna 
mai. In luna iunie ne-am 
despărțit. După versiunea 
soțului meu, motivul prin
cipal este că el dorea ca 
eu să vin la Făgăraș, iar 
eu nu puteam fiindcă 
eram legată de profesia 
mea la Brașov. Nu pu
team deocamdată. Trebuia 
să aștept să se sfîrșească 
anul școlar. A acceptat to
tuși, ne-am făcut cîteva 
vizite reciproce, pînă cînd 
m-a îmniedicat să mai vin 
duminica la Făgăraș, co- 
munieîndu-mi că nici el 
n-are timp să vină la Bra
șov. Totuși eu m-am dus 
la el. Și nu l-am găsit 
singur... Poveste banală, 
nu-i așa ? Da. e banală 
cînd e vorba de alții, nu

Apreciez sincer acest lucru bun care 
sînt ferm convins că nu-i singurul.

CORNELIU ZAN, 18 ani, Tg. Jiu.
Spune-mi cu cine te aduni ca să-ți spun de unde să 

te scad 1
Pe sîmbăta viitoare 1

cu prisosință răsplătită. Fiți

de viața ta... Eu știu să 
iert și l-aș fi iertat, deși 
numai sufletul meu știe 
cu ce sacrificii. Numai că 
el nu mi-a primit nici 
măcar iertarea. Mi-a fă
cut vînt la gară și pe 
urmă singura explicație pe 
care mi-a dat-o a fost că 
n-are nici o vină, așa-s 
bărbații, eu trebuia să 
deschid mai bine ochii pe 
cine iau de soț, trebuia să 
știu că are o legătură mai 
veche de care nu se poate 
despărți și că degeaba îl 
iert, el o să greșească mai 
departe. In aceste condiții, 
desigur, n-am mai avut 
ce spune... Acum strîngem 
bani ca să intentăm divor
țul.

Aceasta e povestea mea. 
Nu-i deloc veselă și dacă 
v-o împărtășesc n-o fac 
pentru că vreau să-l de
masc pe cel care mi-a în
durerat întreaga ființă 
(vedeți că nu-i dau nici 
numele, nici adresa, nici 
profesia) ci fiindcă simt că 
de povestea mea mai au 
nevoie și alte tinere. De 
fapt, îmi merit soarta pen
tru că m-am jucat de-a 
căsătoria. Și acesta e un 
joc primejdios. Foarte a- 
desea o dragoste-fulger 
poate să se prefacă într-o 
dragoste-trăsnet I

Din tot ce a fost „că
minul" meu nu mi-a mai 
rămas decît un singur lu
cru bun : puterea de a-mi 
împărtăși 
pentru ca 
altele...“.

tristețea mea 
s-o poată evita

ți-a rămas, dar
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CONCURSUL INOVATORILOR BUCUREȘTENIneri festivitatea înmînării diplo
melor de membri de onoare ai 
Societății Unionale de Fiziologie 
„I. P. Pavlov" de pe lingă Aca
demia de Științe a U.R.S.S. și 
medaliilor comemorative ale ce
lui de-al Xl-lea Congres al So
cietății, academicianului Oscar 
Sager și dr. Antoaneta Benetato, 
pentru academicianul Grigore 
Benetato, decedat anul trecut.

Vineri, 9 februarie a.c., a avut 
loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale, în prezența președin
telui M.A.N., tovarășul Ștefan

început la 
filmului 

februarie),

La Ambasada Uniunii Sovieti
ce din București a avut loc vi-

actualitatea

al Uniunii 
Germană.

nea și atractivele variante 
concediu la Eforie Nord, 1 Mai, 
Victoria, Herculane.

ììbKIII

Vineri după-amiază, s-au sem
nat la București Protocolul pri
vind schimburile de bunuri de 
larg consum și Programul pri
vind schimbul de experiență pe 
anul 1973 între ministerele co
merțului interior din țara noas
tră și din Republica Populară 
Ungară.

Documentele au fost semnate 
din partea română de Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului interior, iar din partea 
ungară de Istvan Szurdi, minis
trul comerțului interior.

Vineri la amiază, tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, a primit pe Taha 
Sherif Ben Amer, ministrul co
municațiilor, conducătorul dele
gației economice din Libia, ca
re se află în vizită în țara noas
tră.

In cadrul preocupărilor 
consecvente pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a tineretului, Comitetul mu
nicipal Rm. Vîlcea al U.T.C. a 
organizat la nivelul municipiu
lui o școală politică U.T.C. 
Cursurile se desfășoară săptă- 
mînal, după un program stabi
lit pe o perioadă de 3 luni, 
fiind frecventate de responsabili 
cu munca politico-ideologica în 
comitetele U.T.C. din școli, în
treprinderi și instituții. Școala 
își propune să asigure prezen
tarea și dezbaterea celor mai 
actuale probleme ale construi
rii socialismului în România, ale 
activității U.T.C., ale confruntă
rilor de idei din lumea con
temporană. (NICOLAE DIACO- 
NU — subredacția Vîlcea).

Voitec, adunarea generală a 
grupului român al Uniunii In
terparlamentare.

întrucit tovarășul Mihai Le
vente a primit alte însărci
nări, a fost eliberat din funcția 
de președinte al grupului. Cu 
unanimitatea voturilor celor 
prezenți, adunarea a ales pe 
deputatul Corneliu Mănescu în 
această funcție.

Secretarul Comisiei pentru 
politică externă a Marii Adu
nări Naționale, Alexandru Io- 
nescu, a prezentat o informare 
asupra rezultatelor Conferinței 
interparlamentare pentru coope
rare și securitate europeană 
(Helsinki, 26—31 ianuarie a.c.) 
și participării delegației Grupu
lui Interparlamentar român la 
lucrările acestei reuniuni.

Adunarea generală a aprobat 
în unanimitate activitatea dele
gației.

în aceeași zi, Biroul Grupului 
a examinat problemele înscrise 
pe ordinea de zi a Sesiunii de 
primăvară a Uniunii Interparla
mentare (Abidjan, 23—28 aprilie 
a.c.) și a stabilit măsurile pri
vind participarea Grupului ro
mân la lucrările acestei sesiuni.

In Capitală a avut loc vineri 
semnarea înțelegerii de colabo
rare pe anii 1973—1974 dintre 
Uniunile de scriitori din Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană. 
Documentul a fost semnat de 
Constantin Chiriță, secretar ge
neral al Uniunii Scriitorilor din 
țara noastră, și Gerhard Hen- 
niuger, prim-secretar 
Scriitorilor din R.D.

Vineri seara, a 
București „Săptămina 
american“ (9—15
manifestare organizată de Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste în cadrul programului 
de schimburi culturale dintre 
România și Statele Unite ale 
Americii.

Cu acest prilej, la cinemato
graful „Capitol“ a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul 
„J.W. Coop“, realizat, după un 
scenariu propriu, de regizorul 
Cliff Robertson.

Ieri după amiază a avut 
loc adunarea generală a re
prezentanților cercurilor de 
inovatori și inventatori din 
unitățile industriale ale Ca
pitalei, care a analizat acti
vitatea desfășurată în anul 
1972 în cursul anului trecut 
s-au aplicat în producție 
5 807 invenții și inovații ca
re s-au soldat cu economii 
de 514 000 000 lei, ceea ce în
seamnă o depășire de 
14 000 000 Iei față de angaja
mentele asumate.

In cadrul adunării au fost 
anunțate și rezultatele con
cursului pe anul 1972 al 
cercurilor de inovatori și 
inventatori organizat de 
Consiliul municipal Bucu
rești al sindicatelor, Consi
liul municipal București al 
U.T.C., Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor, 
și Consiliul național al ști
inței și tehnologiei. Locul I 
a fost cîștigat de cercul de 
la Uzina „Policolor", locul
II de cel al întreprinderii 
de aparate de măsură și con
trol Otopeni, iar pe locul
III s-au clasat cercurile de 
la Uzina „23 August“ și Fa
brica de confecții și tricota
je. Adunarea generală a sta
bilit totodată obiectivele ac
tivității cercurilor inventa-

terilor pentru anul 1973, așa 
cum s-au desprins ele din 
analiza efectuată de Confe
rința municipală a organi
zației P.C.R. București.

Foto: GH. CUCU

In încheiere, brigăzi artis
tice din unitățile Capitalei 
și Ansamblul „Rapsodia“ au 
prezentat un spectacol.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Europenele ile
Confirmtnd pronosticurile, ce

hoslovacul Ondrej Nepala a 
terminat învingător în proba 
individuală masculină din ca
drul campionatelor europene de 
patinaj artistic, care 'se desfă
șoară în aceste zile la Köln. Ei 
a totalizat 347,65 puncte, fiind 
urmat de Serghei Cetveruhin 
(U.R.S.S.) — 344,54 puncte și 
Jan Hoffmann (R.D. Germană) 
— 344,44 puncte.

Este pentru a 5-a oară con
secutiv cînd Ondrej Nepala cu
cerește medalia de aur la în
trecerile continentale, fiind pri
mul sportiv care, în ultimele 
trei decenii, reușește această . 
performanță. în vîrstă de 22 de. 
ani, Nepala deține în bogatul 
său palmares sportiv și titlu
rile de campion olimpie (la 
Sapporo) și mondial In ultimii 
doi ani. După ce a acumulat - 
un mare avans de puncte la e- 
xercițiile obligatorii și în pro
gramul „scurt“, campionul ce-

hoslovac a fost nevoit să în
cline, la exercițiile liber alese, 
în fața concurentului sovietic 
Iuri Ovcinikov. Acesta a pre
zentat un excelent program, 
mult aplaudat de spectatorii 
prezenți în tribunele- de la 
„Eiss Stadion". Ondrej Nepala 
a căzut în timp ce executa un 
dificil triplu Salchpw, fapt care 
nu l-a împiedicat totuși să se 
situeze pe primul loc în clasa
mentul final.

Concurentul român G. Faze- 
kas a ocupat locul 18 în- clasa
mentul general cu 260,10 puncte. 
La întreceri au participat. 20 de 
concurenți.

în proba de dansuri, după e- 
xercițiile impuse, condlic Lud
mila Pahomova și Alexandr 
Gorșkov . .(U.R.S.S.), cu 256,50 
puncte, urmați de cuplul vest- 
german Angelika și Erick Buck
ner 251,60 puncte.

municări abordînd aspecte 
conducerii societății socialiste, 
probleme ale dezvoltării știin
ței și legării ei de producție, 
probleme de cultură și educație.

Artă. Virgil Vătășianu : „Is
toria artei europene — Arta în 
perioada Renașterii“ contribu-

ție românească apreciată în do
meniul teoriei, criticii și istori
ei artei universale. Textul este 
însoțit de 400 de reproduceri 
alb-negru și color. „Pictura ro
mânească în imagini“, studiu 
de sinteză ; autori Dan Grigo- 
rescu, Vasile Drăguț, Marin Mi- 
halache și Vasile Fiorea. Paul 
Constantin : „Arta 1900 în 
România". Cezar Lăzărescu ; 
„Arhitectura românească în 
imagini“, prezintă etapele mai 
importante ale evoluției acestei

arte, personalitățile care, prin 
creația lor, i-au deschis noi 
perspective. „România — mo
numente istorice și de artă“ de 
Adrian Victor, ion Buftea și 
Petru Lupan.

Beletristică. „Tristele și Pon
ticele“ de Ovidiu (ediție ilustra
tă de Mircea Dumitrescu), „A- 
mintiri de la curtea cu juri“ și 
„Sechestrata din Poitiers“ de 
Andre Gidâ ; Rene Girard : 
„Minciuna romantică și adevă
rul romantic“, comentariu al 
principalelor valori ale roma
nului modern.

„CHIMONO" PE 
ADRESA DVS.

SSm

SMOGUL

din

„pir
nevoi»

bă- 
bate

Pe gheață, un nou cuplu de 
patinatori (!): inginerul Mir
cea Petrescu și fiica sa, Mi
haela, elevă în clasa întîia.

>---------- ----------------------------

• La Grupul școlar energetic 
Ploiești a luat ființă un origi
nal laborator de testare a cu
noștințelor. Laboratorul, care 
are o capacitate de 40 de 
locuri, a fost realizat din ini
țiativa inginerului Mircea Cos- 
ma, președintele comisiei de ti
neret muncitoresc, a Comitetu
lui județean U.T.C. Prahova, și 
a directorului școlii, Ion Șer- 
ban.

• Sub îndrumarea Universi
tății Babeș-Bolyai din Cluj, la 
Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase din Tîrgu Mureș, își 
desăvîrșesc cunoștințele în do
meniul chimiei anorganice nu
meroși muncitori, tehnicieni și 
maiștri de la combinatele de 
îngrășăminte din Piatra Neamț 
și Năvodari.

• In străvechiul centru mi
nier de exploatare a sării de la 
Praid, (județul Harghita) se va 
deschide o modernă salină, în 
cadrul căreia întregul proces 
de extracție și transport va fi 
mecanizat.

• Cu prilejul cercetării unor 
documente vechi, la Arhivele 
Statului din orașul Bistrița a 
fost descoperită o interesantă 
piesă ; este vorba despre dosa
rul de bursă universitară al lui 
George Coșbuc, care aduce în
semnate și inedite elemente în 
legătură cu viața de student a 
poetului, cu epoca istorică res
pectivă.

• La Galați, pe șantierul de 
lucrări hidrotehnice 
cheiată construcția stației de 
racord la Dunăre.
deservi noul port siderurgic și 
priza de alimentare cu apă a 
Combinatului siderurgic.

• Recent a avut loc la Cluj 
o sesiune științifică intitulată 
„România în fața viitorului". 
Cadre din învățămîntul de 
partid, oameni de știință și cul
tură au susținut o serie de co-

a fost în-
Aceasta va

ASTEPTTND 
CLIENTUL VISAT
Iulie 1972. Din sălile mu

zeului din Alba Iulia dispar 
trei prețioase tablouri ; era 
vorba despre niște picturi pe 
sticlă, datind de acum ci- 
teva secole.

Au Ioc imediat — se în
țelege — ample investigații. 
Săptămânile, lunile se scurg 
însă fără să se poată ajunge 
totuși la un rezultat concret 
Cercetările continuă.

Ianuarie 1973.
— Erai deci amator 

artă, Ioan Oprea ? Din 
tecedente nu prea s-ar 
putut deduce o 
pasiune ; nu lucrezi

de
an

ii 
asemenea 

____ i nică
ieri, nu-ți „încarci" locuința 
cu bibliotecă șl — din cîte 
am aflat — nu-ți plac decît 
discuțiile despre învîrteli, 
coniac 3—5 stele și întîlnirt 
pc bulevard.

Tînărul ține capul plecat, 
tace. Ați ghicit desigur că 
autorul furtului de tablouri 
a fost descoperit.

— îți plăcea genul 
tură pe sticlă“ ?

— Nu ; aveam însă 
de bani și...

Adevărul este însă 
de diferit, dacă ținem 
ma că tînărul a fost 
în timp ce încerca să corner 
cializeze cele trei piese (pe 
care le ascunsese imediat 
după furt la Brașov, în lo
cuința unui amic) unui tu
rist. Realizînd valoarea 
tablourilor, le-a păstrat 
șase luni de zile în aștepta
rea clientului visat. între 
timp a mai tratat desigur cu 
diverși pretendențf, însă, de 
fiecare dată, prețul i s-a pă
rut necorespunzător.

— E drept nu mă pricep 
Ia obiecte „fine", dar de vre-

destuJ 
sea- 

prins

me ce tablourile erau în mu
zeu, înseamnă că făceau ceva 
bani... Mai citisem intr-un 
prospect de turism că astăzi 
pictura pe sticlă are căutare 
așa că...

Ce-am mai putea adăuga 
acestui cenușiu final de mo
nolog ?

„SÎRBA PE LOC"
Autobuzele treceau la di

verse intervale prin stația 
„Hale“ din orașul Ploiești, 
dar tînărul nu părea grăbit 
să se urce în nici unul 
ele.

— A înghețat de tot 
iatul ăsta, de Cînd tot 
„sîrba pe loc..."

— Cine știe, poate așteap
tă vreo fată și aceasta în- 
tîrzie de la întîlnire, rosteș
te un alt cetățean.

Pe la ora 16, autobuzele 
încep să se aglomereze, iar 
tinărul să dea semne de in
teres ; e gata să se urce 
într-iina din mașini, dar a- 
poi renunță : ceai care sosea 
imediat în urmă era cu a- 
devărat supraaglomerată. Ti
nărul — cuprins parcă, de 
data aceasta, de o hotărîre 
subită — pune piciorul po 
scară și începe să-și facă, 
mai departe, loc cu coatele.

O jumătate de ceas mai 
tîrziu.

— Deci, întreabă 
anchetator, așteptai 
aglomerație pentru 
„opera“ mai ușor.;.

Intr-adevăr, aceasta era 
explicația expectativei pre
lungite în stație a tînărul ui 
Adrian Bărbulescu (poreclit 
„Ady" de către „colegii" de 
învîrteli) ; a fost prins în 
flagrant in timp ce încerca
— profitînd de aglomerație
— să buzunărească călătorii.

Specialiștii clujeni în dome
niul combaterii poluării au con
statat apariția smogului în at
mosfera orașului. Vn număr sub
stanțial de probe efectuate pe 
arterele aglomerate ale munici
piului au arătat concentrații de 
oxid de carbon, precum și doze 
sporite de praf sedimentabil. 
Factorii ce produc un grad ri
dicat de noxe: camioane, trac
toare, vehicule grele, vehicule cu 
defecțiuni etc. S-au luat măsuri 
pentru accelerarea trecerii auto
mobilelor prin intersecțiile diri
jate, devierea circulației trac
toarelor, vehiculelor. grele, etc. 
pe drumurile de rocadă, lărgirea 
șoselelor în zonele de afluență. 
De asemenea, parcul de autobu
ze a început a fi înzestrat cu 
mașini dotate cu motoare. Diesel, 
mai puțin poluante.

Vă propunem cîteva modele 
avînd același tipar, linia „chi
mono“, care se bucură în pre
zent de o deosebită atenție din 
partea creatorilor de modă. Mo
delele pe care le prezentăm se 
găsesc, în cea mai mare parte, 
în magazinele de specialitate ; 
de asemenea, materialele 
care pot fi confecționate 
lipsesc din magazine.

Rochie din stofă de culoare 
deschisă, roz, galben sau bleu 
cu guler mare ; rr'Hzeca — lun
gă, manșeta — închisă la doi

din 
nu

sau patru nasturi. Modelul poa
te fi împodobit cu o cravată eco
sez sau imprimată, care se pre-. 
lungește pînă la tivul rochiei. 
Rochie chimono din stofă bleu
marin sau neagră, mîneca ușor 
evazată. Se poate purta pe un 
pulover roșu, închis în gît, oa
re scoate în evidență culoarea 
rochiei.

Tot printr-o croială simplă și 
un aspect tineresc se remarcă 
și celelalte modele sugerate : 
jachetă chimono trei sferturi 
din jerseu maron sau galben 
(invers față de culoarea fustei), 
croită pe gît ; rochie simplă din 
culoare grena (un joc de tighe- 
le marchează talia, o cută du
blă în mijlocul feței, asigură 
lărgimea rochei). In sfîrșit ulti
mul model pe care vi-1 propu
nem este un pardesiu din stofă 
sau ierseu bleumarin : revere 
foarte late, aplicate cu piele 
sau șiret asortat la culoare : 
cordon din același material.

Rubrică realizată de ANDREI BÎRSAN

• Trofeul „Racheta de aur" 
care se acordă anual, de către 
presa sportivă de specialitate, . 
celui mai bun tenisman din lu
me, a fost atribuit pentru a 
do.ua oară consecutiv cunoscu
tului jucător american Stan 
Smith.

După cum transmite comenta
torul sportiv al agenției „Fran
ce Presse“, juriul a avut de a- 
■les între Stan Smith și campio
nul român Ilie Năstase, cei doi' 
tenismeni care, prin performan
țele lor, au dominat sezonul - 
1972.
• Au continuat partidele tur

neului internațional de tenis de 
la Salt Lake City (Utah). Ilie 
Năstase l-a învins cu 3—6, 6—3, 
7—5 pe argentinianul Modesto 
Vasquez. Americanul Paul 
ken a dispus cu scorul de 
6—2, 6—3 de Ion Tiriac.

• Pe pirtia Muntelui 
Hoevenberg (în apropiere 
Lake Placid) se vor desfășura 
astăzi și mîine întrecerile cam
pionatelor mondiale de bob 
pentru două persoane.

La actuala ediție a competi
ției și-au anunțat participarea 
echipaje din 12 țări : Austria, 
Anglia, Canada, Elveția, Fran
ța, R.F. a Germaniei, Italia, Ja
ponia, România, Spania, Sue
dia și S.U.A. Echipajul R.F. a 
Germaniei, condus de Wolf- 
gang Zimmerer, care a cucerit 
titlul european la recentele în
treceri de la Cervinia, este co
tat ca mare favorit. România va 
fi reprezentată de un echipaj 
pilotat de Ion Panțuru.

a La Budapesta a apărut în- 
tr-un tiraj de 6 000 de exem
plare, o carte care descrie me
ciul pentru titlul mondial de 
șah disputat la Reyfejavik între 
marii maeștri Boris Spasski și 
Robert Fischer.

Ger-
4—6,

Van
de

ofițerul 
ora de 
a putea
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NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

J. W. COOP : rulează la Capi
tol (orele 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30).

ZESTREA : ruleazâ la Înfrățirea 
între popoare (orele 15,30; 
20), Flamura (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DRUMUL SPRE VEST : 
la Scala 
17,30; 20), 
13,30; 16;

MARIA
Luceafărul (orele 8.30;

18,30; 21), Favorit 
15,30; 18; 20,30).

VINTULUI : re
patria (orele 10; 14,30;

(orele 9; 11,45; 
București (orele 
18,30; 21).

STUART ;

17,45 
11,15;

rulează 
14,30; 

8,30; 11;

rulează la 
11; 13,30;
(orele 10;16;

12,30;
PE ARIPILE 

lează la
19.15) .

ANUL 
lează la 
13,30; 1. 
le 9 "

GROZAVUL DINTR-A V-A B t 
rulează la Doina (orele 11.15; 14; 
16: 18: — Program de desene
animate pentru copil — ora 9,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15: 13,30; 18; 18,15;
20,30).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11: 
13,30; 15; 18,30; 21), Gloria (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

EXPLOZIA : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20,30). Flacăra (orele 15.30: 18;
20.15) .

CARBONARILOR : ru
ja Festival (orele 8,30; 11; 
16: 18,30; 21), Grivlta (ore- 
11,30; 15,30; 18; 20,301.

• A crescut substanțial nu
mărul cantinelor-restaurant. Pe 
lista noutăților, noile unități de 
la Uzina mecanică „Grivița Ro
șie", stația C.F.R. Bucuresti- 
Obor, Ministerul Transporturilor 
și telecomunicațiilor. Institutul 
de fizică atomică, I.A.S. Mogo- 
șoaia și Bragadiru, Uzina „Nefe- 
ral“ etc.

• La magazinul bucureștean 
„Moda" s-au pus în vînzare cir
ca 90 de noi modele, in bună 
parte unicate : îmbrăcăminte, 
încălțăminte, marochinărie ctc.

S Noi creme de noapte, de- 
machiante, creme de zi, loțiuni, 
șampoane. Adresa : magazinul 
de prezentare „Farmec“ din Ca
lea Victoriei. Realizatori : spe
cialiștii Fabricii „Miraj“.

• Filialele Oficiului de turism 
București (Bd. Republicii nr. 4 
și 68) oferă locuri de odihnă în 
stațiunile Sinaia, Predeal, Tuș- 
nad, Covasna. Notăm de aseme-

EXCURSII
Cînd, la sfîrșit de săptămîna, 

dincolo de geamurile aburite ale 
troleibuzelor începe să ningă 
frumos, ca intr-un basm cu straș
nici vizitii și troici de aur, cînd, 
alungată la marginea trotuare
lor, zăpada marilor orașe se tre
ce in lacrimi de sare galben-ce- 
nușii, ne luăm rucsacul în spate 
și pornim intr-acolo unde lumina 
soarelui 
coborîtă 
pașii.

Si ne 
colo, în , , 
dornici de oaspeți, că bazele tu
ristice, multe amenajate de tineri 
prin muncă voluntară, vor fi pri
mitoare, că tinerețea va umple 
cu veselia ei singurătatea de o 
săptămina a locurilor de popas. 
Ne despărțim cu greu de aceste 
locuri, dar ne așteaptă o nouă 
săptămînă de lucru, avem să ne 
îndeplinim alte obligații pe care 
ni le-am luat, ne așteaptă ma
șinile să le însuflețim cu price
perea fi entuziasmul nostru.

Și nu am dori ca aceste zile 
de răgaz să fie irosite, iar în lo
cul amintirilor plăcute să stăruie 
regretul că ne-am părăsit came
rele noastre călduroase, lecturile 
preferate, distracțiile din oraș.

Dar, din nefericire, nu rareori, 
se mai întîmplă și așa. De o ast
fel de excursie a „beneficiat“ 
un grup de turiști de la între
prinderea „Electrotehnica" din 
București:

Ajunși la cabana Babele, to
tul a început să meargă anapo-

tuturor anotimpurilor, 
in ninsori, ne cheamă

place să credem că a- 
munți, cabanierii sînt

Șl... EXCURSIONIȘTI
ce abia acum ? !)
că un grup de 5

da. Aici (de 
s-a constatat ~
tineri nu și-au plătit costul ex
cursiei. Ghidul, după ce a con
sumat o apreciabilă cantitate de 
alcool, ' pătruns de importanța 
funcției sale, a început „să facă 
ordine“, adresînd injurii excur
sioniștilor care nu s-au lăsat 
mai prejos. Soția cabanierului a 
pălmuit un turist. Cineva a trîn- 
tit la pămînt un magnetofon 
care nu-i aparținea. Iată doar 
cîteva momente care marchează 
modul în care s-a desfășurat ex
cursia. Cine este vinovatul ?

Ghidul îi acuză pe tineri, ti
nerii îl acuză pe ghid, cabanie
rul pe toți și toate aceste acu
zații sint întemeiate, pentru că 
toți, în egală măsură, au con
tribuit la ratarea excursiei. De 
altfel în egală măsură au și fost 
sancționați.

In urma anchetei pe care Bi
roul de Turism pentru Tineret 
a întreprins-o cu scopul de a 
clarifica problemele ivite în a- 
ceastă excursie, s-au luat urmă
toarele măsuri: pentru compor
tarea și lipsa de competență, pe 
care a dovedit-o, ghidul a fost 
suspendat din această funcție pe 
timp de șase luni. Cazul său a 
fost pus în discuția ședinței de 
analiză cu corpul de ghizi, iar 
organizația. U.T.C. din care face 
parte a fost informată cu aba
terile pe care le-a săvîrșit. N-a 
fost trecută cu vederea nici com
portarea în cabană a tinerilor de 
la întreprinderea Electrotehnica.

Cei vinovați au primit aspre 
sancțiuni. Adunarea generală 
U.T.C., a „judecat" pe acei ti
neri care nu și-au achitat costul 
excursiei și care au provocat de
zordine și indisciplină.

„Sîntern convinși că în urma 
măsurilor ce vor fi luate, astfel 

avea 
de ti- 

la ex- 
Biroul

r. .. s-a...
ghidat bine luînd măsurile co- 
respunzăioare, sîntem si noi la 
fel de convinși de eficacitatea 
lor.

...Cînd, la sfîrșit de săptămînă, 
dincolo de geamurile aburite ale 
troleibuzelor va începe să ningă 
frumos, ne vom lua rucsacurile 
în spate și, de unul singur sau 
împreună cu colegii, alături de 
care am realizat ceva în zilele 
care au trecut, vom porni în- 
tr-acolo unde zăpada mai în
seamnă zăpadă și iarna mai este 
iarnă adevărată, în munți adică, 
unde cabanierii, dornici de oas
peți sînt gazde perfecte, și ghi
dul un bun tovarăș de drum și 
un bun organizator, iar tinerețea 
noastră va umple cu veselie si 
nu cu zgomot și furie, singură
tatea de o săptămînă a locurilor 
de popas. Pentru că doar astfel 
nu vom regreta . că am părăsit 
pentru o vreme camerele noastre 
călduroase, lecturile noastre pre
ferate, distracțiile obișnuite din 
oraș.

DOMNIȚA VĂDUVA

de incidente nu vor mai 
loc“ — ne scrie un grup 
neri turiști, participanți 
cursiv cu pricina. Și cum 
de turism, pentru tineret

FOTBAL. Duminică în. Ca
pitală sînt programate urmă
toarele meciuri amicale : Di- 
namo—Steagul Roșu Brașov 
(ora 1) stadionul Dinamo) ; 
Rapid—Sportul studențesc (ora 
11, stadionul Giulești).

BASCHET. în sala .„Floreas- 
ca“ azi de la ora 16, și mîine 
de la ora 10, au loc ultimele 
partide din cadrul „Spartachia- 
dei internaționale cooperatiste“ 
la care 
Polonia, 
România.

VOLEI, 
naționale 
tea cu prima etapă a returului. 
Iată programul meciurilor din 
Capitală. Azi în sala Construc
torul (era 18,30) Constructorul— 
I.E.F.S. (f) ; sala Progresul (ora 
19) Progresul—Electra (m). Du
minică în sala Floreasca (ora 
11) I.E.F.S.—Tractorul (m) iar 
în sala Dinamo, de la ora 9 
partidele Dinamo—,,U“ Cluj <f), 
iar în continuare întîlnirile Di
namo—„U“ Cluj (m) și Steaua— 
Voința Arad (m).

SCRIMA. Sala „Floreasca 11“ 
găzduiește o interesantă întîl- 
nire triunghiulară de scrimă la 
care participă reprezentativele 
de tineret ale României, Bulga
riei și R. D. Germane. Azi au 
loc ultimele probe individuale, 
iar duminică turneul pe echipe, 
întrecerile încep dimineața la 
ora 9, Tar după-amiază de la 
ora 17.

ATLETISM. Sala „23 August“ 
din Capitală găzduiește azi de 
la ora 16 șl duminică, de la ori 
9, o interesantă reuniune atle
tică din seria campionatelor 
naționale de la sală, la care 
și-au anunțat participarea, a- 
tleți și atlete fruntașe din Ca
pitală și provincie. La prăjină 
va sări și atletul grec Papani- 
colau.

• Duminică pe un traseu în 
jurul Stadionului tineretului 
din Capitală, începînd de la ora 
9, are loc un cros la care vor 
participa toate categoriile de 
SDortivi : fotbaliști, baschetba
list!, voleibaliști, boxeri din 
cluburile și asociațiile sportive.

BOX. Astăzi de la ora 18, are 
loc în sala Giulești o gală de 
box . cu participarea unor pu- 
giliști redutabili din cluburile 
și asociațiile bucureștene prin
tre care^ Pometcu, Hoduț, Ho- 
doșan și alții.

TENIS. — Azi continuă în 
sălile Floreasca (ora 13) și 
Steaua (ora 9) partidele din în
tîlnirile tenismenilor români , și 
maghiari.

RUGBI. — în cadrul primei 
etape a Cupei de iarnă sînt 
programate următoarele parti
de : Lot A (juniori).— A.S.E. 
(ora 9,30 — stadionul Tineretu
lui), urmat de la ora 11 de meciul 
dintre Lotul B (juniori) -- 
Sportul studențesc. Iar pe Con
structorul (ora 9,30), Dinamo — 
Constructorul.

SCHI. La Poiana Brașov, azi 
și. mîine‘-are loc un concurs in
ternațional de probe alpine, do
tat cu „Cupa Dinamo". Și-au 
anunțat participarea schiori 
austrieci; polonezi și-cei mai 
buni- sportivi români, Dan 
Cristea. Gh. Vulpe și alții.

HOCHEI. Azi au loc pe ..pati
noarul artificial „23 August" din 
Capitală ultimele partide din 
cadrul campionatului național 
de hochei • ora 16,30 : Dunărea 
Galați — S.C. Miercurea Ciuc ; 
ora 18.30 : Dinamo'— Steaua.

participă echipe din 
Bulgaria, Ungaria și

Campionatul diviziei 
își reîncepe activita-

GABRIEL FLOREA

raxMMM»

CU MtINILE CURATE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13.30;
16: 18.15; 20.30), Progresul (orele 
15.30: 18: 20,15).

QUIEMADA •• rulează la Excel
sior 
20,45), 
15.30;

(orele 9; 11.45; 14,30; 18; 
Aurora (orele 9.30; 12; 

. ........ 18; 20,30).
MAREA EVADARE : rulează la 

Central (orele 9,15; 12,45; 16,15; 
19,45). Arta (orele 15.30: 19).

DOMNULUI PROFESOR, CU 
DRAGOSTE : rulează la Volga
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18,15; 
20,30), Miorița (ore)e 10; 12,30; 15; 
17,30; 20). Tomis (orele n- 
13.30; 15,45; 18,15; 20,30).

BARIERA j rulează la 
(orele 15.30; 18: 20.15).

FILIERA : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,30). 
(orele 15,30; 18; 20,30).

URSUL YOGI : rulează 
cea (orele 15,45; 18).

E O POVESTE VECHE î rulea
ză la Pacea (ora 20).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Ferentari
(orele 15,30; 19).

CĂLDURA MIINILOR TALE : 
rulează la Popular (orele 18; 20).

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

MANIA GRANDORII : rulează 
la Buzeștl (orele 15.30: 18; 20,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Unirea (orele 15,30: 18: 20,15).

CAPCANĂ PENTRU GENERAL: 
rulează la Drumul Sării 
15.30: 18: 20.15).

JOE HILL : rulează la 
ceni (orele 15; 17.30; 20). 
(ora 20).

Rahova

Bucegl 
Giulești

la Pa-

(orele

Cotro- 
Doina

CREIERUL ; rulează la Floreas
ca (orele 15.30: 18; 20.30).

SFIRȘITUL LIUBA VINII.OR 1 
rulează la Crlngași (orele 15.30; 
18: 20.30).

SECERA VtNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15)

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : rulează la Timpuri 
(orele 9—21 în continuare).

TORA I TORA 1 TORA 1 I 
lează la Munca (orele 16; 19).

MICUL OM MARE : rulează 
Popular (ora 15.30).

MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză la Vltan (orele 15.30; 18: 20.15).

Noi

ru

la
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Opera Română : LILIACUL — 

ora 19; Teatrul de Operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio) : 
JOCUL DE-A VACANȚA — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanul 7 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; Teatrul „C. " 
Nottara“ (Sala Maghere) : 
MEMPHIS — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea
trul de Comedie: PREȘUL — ora 
17 si 20,30: Teatrul Mic : VICLE
NIILE LUI SCAPIN — ora 19.30: 
Teatrul „Ion Creangă“ CELE

I.
O,

DOUĂSPREZECE LUNI
ANULUI — ora 16; ' Tea
trul Giulești : ...ESCU — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
CONSTRUCTORUL SOLNESS — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles
cu“ : INTR-UN CEAS BUN — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria): 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19,30: Studioul de Teatru al
I.A.T.C. : AUTORUL MOARE AZI 
— ora 20; Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Victoria) : ARICIUL AL
BASTRU — ora 17; (Sala Acade
mia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 
17: Ansamblul „Rapsodia Româ
nă“ : PE PLAIURILE MIORIȚEI 
—- ora 19,30; Circul .București“ : 
APRINDEȚI STELELE — ora 
19,30.

PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 
11; Ansamblul „Rapsodia Roma
nă“ : FLORI ALESE — ora 19.30: 
Circul „București“ : APRINDEȚI 
STELELE — orele 16 șl 19,30.

DUMINICA, 11 FEBRUARIE 1973

Opera Română : MOTANUL ÎN- 
CÂLȚAT — ora 11; FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITĂ — 
ora
PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
ora 10,30; SPUNE, INIMIOARĂ, 
SPUNE — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : UN FLUTURE PE
LAMPĂ — ora 10,30; SĂPTAMI
NA PATIMILOR — ora 15.30: 
DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 
— ora 20: (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI 
NU-ȚI 
SCARĂ 
FAȚĂ 
Teatru!

19; Teatrul de Ope'retă :

FACI
— ora
A MEDALIEI 

„Lucia

— ora 10,30; SĂ 
PRĂVĂLIE CU 
15,30; A DOUA 

ora 20 ; 
Sturdza Bu-

landra" (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 
10- LEON’CE ȘI LENA — ora 15; 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA
— ora 20; (Sala STudlo) : ANUN
ȚUL LA MTCA PUBLICITATE — 
ora 10; VALENTIN ȘI VALENTI
NA — ora 15; TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
10: BUNĂ SEARA, DOMNULE 
WILDE — ora 15,30: OMUL
CARE... — ora 19.30: (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE
— ora 10 : (La Tehnic-Club, Șer- 
ban Vodă) : GAIȚELE — ora 20; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL
— ora 10,30; DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 15.30; MUTTER 
COURAGE — ora 20; Teatrul 
Mic : VICLENIILE LUI SCAPIN
— ora 17; DUPĂ CĂDERE — ora
19.30: Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 10: ...ESCU — 
ora 19.30: Teatrul Evreiesc de Stat: 
UN ȘIRAG DE PERLE — ora 
19.30: Teatrul „Ion Vasilescu“ : 
INTR-UN CEAS BUN — 
si 19,30; Teatrul ,.C. Tănase’ 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 15.3n si 19.30: (Sala 
Victoria) : TRĂSNTTUL MEU
DRAG — ora 11 si 19,30: Studioul 
de Teatru al T.A.T.C. : O NOAP
TE FURTUNOASĂ Si KTR ZU- 
T.TARTDI — ora 20: Teatrul „Ion 
Creangă" : CFT.E DOUĂSPREZECE 
T TTNT ALE ANULUI — ora 10: 
ȘCOALA DIN HUMUTESTI — ora 
IR: Teatrul ..Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : ARTCTUL AL RASTRU
— nrq ii; (S«tq AcaderrHel) î

SlMBĂTĂ, 10 FEBRUARIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă germană. 
Lecția a 40-a. 9,30 A fost odată 
ca niciodată... „Crăiasa zăpezii“ 
(II). 10,00 Telex. 10,05 Publicitate. 
10,10 Ansambluri sătești. 10,30 Zece 
minute cu orchestra „Mezeșul“ a 
Consiliului județean al Sindicate
lor din Sălaj. 10,40 De vorbă cu 
gospodinele. Emisiune de Paula 
Zah. 11,00 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală“. 12,35 
cărt-l șl idei. 13.00 Telejurnal. 16.no 
Telex. 16,05 în actualitate școa
la. 16,20 Cîntece de pe Mureș. 16.30 
Emisiune în limba germană. 18,15 
Ritm, tinerețe, dans. Transmisiune 
directă de la clubul Uzinelor 
.Tractorul“ din Brașov. 19,00 Rc- 
țiortaj TV. : „Puterea... matemati- 

eh.vu . : 19,20 1001' de seri. 19,30 Tele-
orâ 10 jurnal. Cincinalul înainte de ter-

(Sala “men — cauză, a întregului popor. 
20.00 Melodia săptămînli : „Cinci
nalul în patru ani și Jumătate". 
20,03 52 de Inițiative în 52 de sfip- 
tămlnt. 20,20 Tele-enciclopedia. 
21.00 Film serial „Mannix". 21,50 
Spectacol muzical-umoristic de 
Autel Felea și Sădi Rudeanu. 22,30 
Telejurnal. 22,40 Campionatele eu
ropene de patinaj artistic — pro
ba individuală feminină. Transmi
siune directă de la Köln

PROGRAMUL IL
16,00 Agenda. 16,10 Azi și mîine, 

Emisiune de informație culturală. 
Prezintă Marilena Rotaru. 16,20 
Pagini clasice. Suita a III-a șl a 
iv-a (fragmente) pentru orchestră 
de J. S. Bach. 16,50 Avanpremie
ră. 16.55 Publicitate. 17,00 Cintece 
și jocuri populare. 17,30 Prietenii 
lui Așchlută. 18,00 Istoria filmului 
sonor. Vedetele filmului de .odi
nioară-
DUMINICA, 11 FEBRUARIE 1979 
PROGRAMUL I . . ..

8.00 Gimnastica pențru toți. 8.15 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața 
satului, 11,10 Omul și muzica lui 
Franz Liszt. 12,00 De strajă Pa
triei. 12,30 Emisiune în limba ma
ghiară. 14,00 Telex, 
premieră. 14,10 
de. 18,10 Film 
tineret : Plerduțl 
sodul XVI „Visul ______________
Publicitate. 19,00 -Vetre folclorice. 
Folclorul din Băbeni. 19,20 1001 de 
seri . 19,30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și internațională 
în imagini. 20,10 Avanpremieră, 
20.15 Reportajul săptămînli : Drum 
critic; Cibernetica și construcțiile 
forestiere. 20,35 Film artistic : Se 
mal aude nechezatul cailor. Pre
mieră pe țară. 22.00 Telejurnal.
22.10 Campionatele . europene de 
patinaj artistic — demonstrațiile 
laureațllor (partea a Il-a). înre
gistrare de la Koln.
PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prînz.
20.10 Eroi îndrăgiți de copil. Ur
sulețul Colargol. 20,40 Caleidoscop 
cultural-artistic. 21,00 Studioul mu
zical. Selecțiuni din opera „Pădu
rea vulturilor“. 21,50 Telex tehnl- 
co-științific. 22,10 Film serial ■ 
Mannix (reluare).

14,05 Avan- 
360 de gra- 
serial pentru 

în spațiu. Epi-, 
savantului“. 18.55

do.ua


încheierea
celei de a doua runde 

a convorbirilor de la Helsinki de peste hotare
La Helsinki s-a încheiat a 

doua rundă a convorbirilor mul
tilaterale consacrate pregătirii 
conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Potrivit 
consensului celor 34 de parti-

Comitetul britanic pentru 
securitate și cooperare în 
Europa a anunțat că Apelul 
lansat în sprijinul convocării 
fără întîrziere a unei confe
rințe general-europene a fost 
semnat pină în prezent de 
organizații politice și sindi
cale din Anglia, numărînd 
4 250 000 membri. Comite
tul a declarat că apelul res
pectiv va fi trimis și guver
nului britanic.

cipanți, ședințele plenare ur
mează să fie rel-uate luni, 26 
februarie.

în ședința de vineri, au luat 
cuvintul reprezentanții Spaniei, 
Uniunii Sovietice, Finlandei, Ci
prului, Irlandei și Elveției.

Dezbaterile din etapa a doua 
a consultărilor multilaterale au 
fost consacrate examinării pro
blematicii ordinii de zi a viitoa
rei conferințe general-europene. 
Participanții au făcut un larg 
schimb de vederi cu privire la 
problemele securității, colabo
rării în domeniile economic, teh- 
nico-științific, protejării și ame
liorării mediului înconjurător, 
schimburilor culturale, de infor
mații, a schimburilor turistice 
și sportive și cu privire la ur
mările instituționale ale confe
rinței.

FORȚELE PAFRIOFICE LAUȚIFNE
JAPONIA : Miting in portul pescăresc Koto-Ward din Tokio, pentru interzicerea totală a armelor nucleare

„Somnambulii mascați 
au greșit calculele

200 000 de locuitori ai petecului de pâmînt din Mediterană, pe 
care Homer l-a denumit „insula înmiresmată a florilor" dar pe 
care reporterii ultimului deceniu au preferat să-l considere drept 
„insula neliniștită", au aclamat pe Makarios. 200 000 de locuitori 
intr-o țară a cărei populație este de 633.000 oameni I Era joi și 
Nicosia - orașul acesta cu grădini și case calme, în care pri
măvara sosește atunci cînd continentul european mai luptă încă 
cu rigorile iernii - a trăit o zi puțin obișnuită

AH OCUPAT ORAȘUL PAKSONG
în urma unor operațiuni des

fășurate cu succes timp de două 
săptămîni, forțele patriotice lao- 
țiene au ocupat importantul o- 
raș Paksong, din sudul țării.

Patrioții laoțieni exercită, în 
continuare, o puternică presiu
ne asupra forțelor guvernamen
tale în zona altor 12 localități 
din sudul Laosului.

Semnarea înțelegerii de
colaborare între Universitatea

LICEE Șl FACULTĂȚI

DIN SPANIA ȘI-AU

H. Kissinger 
a sosit la Vientiane

BOMBARDAMENTE 
ALE AVIAJIEi S.U.A. 

ÎN LAOS

din București și Universitatea
„K. Ohridski“ din Sofia

Închis porțile

Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale, a sosit, vineri, la 
Vientiane, unde a avut consul
tări cu premierul laoțian Su- 
vanna Fuma, anunță agenția 
United Press Internațional.

Anterior, Henry Kissinger a 
făcut o vizită de 24 de ore la 
Bangkok, unde a discutat cu 
conducătorii tailandezi proble
me legate de situația din îndo
ctrina in urma semnării acordu
lui de încetare a războiului și 
restabilire a păcii în Vietnam.

Aviația Statelor Unite a 
continuat, joi, bombardamen
tele în Laos, a anunțat la Ho
nolulu comandantul forțelor 
S.U.A. din Pacific, amiralul 
Noel Gaylor. La raiduri au 
participat și bombardiere 
,,B-52“.

La Sofia s-a semnat, vineri, 
înțelegerea de colaborare între 
Universitatea din București și 
Universitatea „Kliment Ohrids- 
ki“ din Sofia. Documentul a 
fost semnat de prof. dr. G. Ciu- 
cu, rectorul Universității din

București, și acad. prof. Hristo 
Hristov, rectorul Universității 
„Klimeht Ohridski“.

Ultimele zile au cunoscut o 
extindere a mișcării greviste în 
Spania. 19 licee și-au în
chis porțile la Madrid, iar 
cursurile au fost întrerupte m 
mai multe facultăți, unde profe
sorii au încetat lucrul. La Barce
lona, greva paralizează cele 30 de 
licee ale orașului, universitatea 
și 100 de școli particulare.

Anglia și Franța vor 
stabili relații diploma
tice cu R.D. Germană

în urma schimbului de tele
grame dintre ministrul afaceri
lor externe al R.D.G., Otto 
VVlnzer, și ministrul afacerilor 
externe ai Marii Britanii, Alee 
Douglas-Home, și în urma tra
tativelor dintre reprezentanții 
guvernelor celor două țări, des
fășurate intre 23 ianuarie și 8 
februarie la Londra, Republica 
Democrată Germană și Marea 
Britanie au Căzut de acord să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, anunță 
agenția A.D.N.

Agenția A.D.N. anunță că la 
Paris au luat sfîrșit, vineri, 
tratativele dintre reprezentanți 
ai Republicii Democrate Ger
mane și Franței, începute la 17 
ianuarie. Intr-un comunicat co
mun dat publicității in capitala 
Franței, se arată că guvernele 
celor două țări au " '
acord să stabilească 
plomatice la nivel 
sadă.

căzut de 
relații di- 
de amba-

r I Lunohod - 2"
a început o

nouă zi selenară
Pe Lună, in zona Mării Se

ninătății, unde se află staționat 
laboratorul automat sovietic 
„Lunohod-2-‘, a început o nouă 
zi selenară. La 9 februarie, cu 
ajutorul aparatelor de la bordul 
laboratorului a început explo
rarea zonei unde se află stațio
nat, anunță agenția TASS. 
compartimentul cu aparate 
lunomobilului temperatura 
de plus 22 grade Celsius, 
presiunea atmosferică de 
mm coloană de mercur.

Potrivit programului, 
timpul nopții au fost realizate 
legături radio cu „Lrtino- 
hod-2", obținîndu-se date pri
vitoare la funcționarea apara
telor. S-a constatat, astfel, că 
toate instalațiile au suportat 
bine condițiile aspre ale nopții 
selenare.

în 
al 

este 
iar 
780
în

• Criza dolarului
Băncile și corporațiile inter

naționale (aflate în primele 
linii ale speculatorilor) au văr
sat vineri, în R. F. a Germaniei 
aproximativ 2 miliarde dolari, 
intr-un efort de ultimă oră de 
a se debarasa de moneda 
S.U.A. înaintea unui sfîrșit de 
săptămînă, despre care unii ex- 
perți declară că ar putea adu
ce o nouă devalorizare a aces
teia.

Alte cantități importante de 
dolari au fost îndreptate vineri 
spre Japonia și Olanda, ale că
ror bănci centrale, ca și cea a
R. F.G., acceptă în continuare, 
la cursul minim oficial fixat în 
decembrie 1971, la Washington, 
toate sumele oferite în deviza
S. U.A.

în cereurile financiare din 
Frankfurt pe Main, Amsterdam, 
Ziirich, Bruxelles și Paris se 
exprimă in mod unanim opinia, 
potrivit agenției United Press 
Internațional, că actuala criză 
nu poate fi rezolvată de „ex- 
perți monetari", fiind absolut 
necesară acțiunea politică a 
guvernelor.
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Scrutin la Assuncion

Jocurile sint făcute
Alfredo Stroessner nu-și face griji. Scrutinul de la 11 fe

bruarie nu va putea, prin rezultatele sale, să-i schimbe cu 
ceva prerogativele puterii pe care le menține de circa 19 ani. 
De-a lungul ultimelor mandate ți-a putut construi un edificiu 
instituțional menit să-l ferească de emoții. Un sistem politic 
in care partidul de guvernămînt, „colorado“, stăpîncște prin 
poziția sa „rezultatele“ confruntării electorale, un regim po
lițist care garantează continuitatea celei mai îndelungate dicta
turi de pe continent, o slabă opoziție legală (necesară totuși 
pentru a da o spoială de justiție și democrație), cele cîteva 
zeci de familii protejate devenite, alături de monopolurile 
străine, stăpinii vieții economice paraguayene, alcătuiesc un 
complex care fac să cadă orice incertitudine privind rezultatul 
alegerilor de duminică. Cu acest prilej generalul Stroessner, 
care a guvernat aproape fără întrerupere țara sub stare de ur
gență, urmează să-și asume un nou mandat pe cinci ani. De 
asemenea, vor fi aleși — cea mai mare parte dintre sprijini
torii regimului — 60 de membri ai Camerei deputaților și 30 
de membri ai Senatului.

Că „alegerile“ nu vor aduce modificări la Assuncion stau 
mărturie declarațiile purtătorului de cuvînt al guvernului care 
a menționat — potrivit agenției FRANCE PRESSF. — că „nici 
o schimbare importantă în viața politică a țării nu este de 
așteptat de la scrutinul de duminică“.

Evident, dacă comentatorii de pe continentul latino-ameri- 
can își îndreaptă atenția asupra situației din Paraguay, nu o 
fac pentru a-și încerca perspicacitatea asupra scrutinului, ci 
pentru a înfățișa aspectele dramatice din această 
țară-penitenciar Intr-adevăr, statisticile prezintă Paraguayul 
ca un stat cu triste recorduri. Slaba dezvoltare econo
mică (în ciuda existenței unor importante resurse mi
neraliere), prigoana sîngeroasă împotriva tuturor celor 
care au încercat o cit de mică rezistență au determi
nat o importantă parte a populației să emigreze. Cită 
suferință s-a putut aduna pentru ca circa 900 000 de para- 
guatjeni, din totalul de 2,5 milioane de locuitori, să părăsească 
țara! Zeci de mii de deținuți politici (potrivit unor surse, Pa
raguayul se situează pe primul loc în lume în ceea ce pri
vește numărul închisorilor) zac în lagăre de concentrare și cum
plite penitenciare fără să li se fi adus vreo acuzație, în ca
drul practicii denumită oficial „detenție preventivă“. Oficia
lități ale O.N.U. au fost în repetate rînduri sesizate de o 
adevărată exterminare a oponenților regimului dictatorial. Puter
nica represiune politică este însoțită de o permanentă sta
re de criză economică, de o accentuare alarmantă a pauperi- 
tății populației. Cîteva cifre pot fi edificatoare în această di
recție. Bruma de industrie, dacă cele circa 80 de făbricuțe 
pot intra în această catego'ie, au angajat, la nivelul întregii 
țări, doar cîteva mii de turnători. 1 500 de mari latifundiari, 
plus 11 monopoluri străine dispun de peste 30 milioane de 
hectare teren arabil în timp ce 250 000 de familii țărănești au 
0,3 milioane de hectare.

In ciuda sângeroasei prigoane, manifestările de nemulțumire 
împotriva dictaturii au devenit mereu mai numeroase. Ță
rani, muncitori, o parte a clerului și intelectualității au început 
să se ridice, rcvendicînd structuri democratice și progres so
cial. Un loc însemnat în cadrul acestei mișcări îl ocupă tine
retul studios. Ciocnirile violente dintre studenți și poliție, de 
la finele anului trecut, sînt dovezi ale creșterii opoziției tine
retului față de regimul de teroare al generalului Stroessner.

I. TIMOFTE

Secretarul general adjunct al 
Partidului Poporului din Pana
ma. Miguel Porceli, a afirmat 
că „forțele democratice, revolu
ționare și patriotice din țara sa 
se pronunță împotriva prezenței 
bazelor militare nord-americane 
în regiune și cer respectarea 
dreptului poporului panamez la

ismice au provocat prăbușirea 
unor clădiri, ceea ce a avut 
drept urmare pierderi de vieți 
omenești și pagube materiale.

Agenția China Nouă mențio
nează că președintele Mao 
Tzedun, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez și 
Consiliul de Stat au manifestat

sIcIxikr t
afirmarea suveranității și inde
pendenței sale naționale".

• Puternic cutremur 
în provincia 
chineză Sîciuan

Agenția China Nouă infor
mează că, la 6 februarie, în 
vestul provinciei Siciuan a avut 
loc un puternic cutremur de 
pămint, urmat de alte mișcări 
seismice la 7 și 8 februarie. Po
trivit rețelei de observatoare 
seismologice din R.P. Chineză, 
cutremurul din 6 februarie a 
fost de 7,9 grade. Mișcările se-

o mare grijă față de populația 
din zonele afectate de seism și 
au organizat prompt echipe spe
ciale care să efectueze opera
țiuni de salvare a victimelor și 
înlăturare a urmărilor cutremu
rului.

• Reuniunea 
comisiei mixte 
româno-olandeze

La Haga a avut loc, între 5 
și 8 februarie, reuniunea comi
siei mixte pentru aplicarea acor
dului cultural dintre România 
și Olanda. Comisia a întocmit

Regina Elisabeta a II-a l-a primit 
pe ambasadorul român

La 9 februarie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste. România 
la Londra, Pretor Popa, a pre
zentat scrisorile^de acreditare 
Majestății Sale fSTgina Elisabeta 
a Ii-a a Marii Britanii și Irlan
dei de Nord.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
regina Angliei și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Criză politică în Uruguay
Guvernul Uruguayan a demisionat

Juan Maria Bordaberry și anu-intervenite între președintele 
miți lideri militari.

Un comunicat oficial anunță, 
in legătură cu aceasta, că 
membrii cabinetului au hotărît 
să demisioneze „pentru a oferi 
președintelui mină liberă 
disputa cu forțele armate".

Actuala criză din Uruguay a 
avut ca punct de plecare o de
clarație a senatorului Vascon- 
cellos, care i-a acuzat pe mili
tari de „subversiune“. Președin
tele Bordaberr- a adresat sena
torului o scrir re deschisă, dar 
termenii acest a au fost consi
derați „prea moderați" de co
mandanții forțelor aeriene și 
terestre care, fără autorizația 
șefului statului, au difuzat pro
priul lor răspuns. în consecință, 
președintele l-a demis, joi, din 
funcție pe ministrul apărării 
naționale, Armando Malet, fa
vorabil cercurilor militare, in- 
locuindu-1 cu Antonio Fran
cese. Manifestindu-și protestul 
față de această hotărîre. co-

in

Hî
M3

vineri, în urma crizei

mandanții armatei 
aviației, generalii 
nez și Jose Perez 
demisionat și au 
odată, președintelui, în numele 
celor două armate, un ultima
tum, cerind demiterea noului 
ministru al apărării. Ultimatu
mul a fost respins de președin
tele Bordaberry.

După cum transmit agențiile 
de presă, unități ale armatei 
terestre și ale aviației și-au in
stituit controlul asupra a zece 
posturi de radio și au început 
să ridice baricade și să instale
ze mitraliere pe străzile 
în apropierea Palatului 
dențial. în același timp, 
ale infanteriei- marine,. 
președintelui 
ocupat și 
vechi din Montevideo, care cu
prinde zona portuară, situată, 
de asemenea, în vecinătatea 
Palatului prezidențial.

terestre și ai 
Cesar Marti-
Caldas, au 
adresat, tot-

aflate 
prezi- 
forțe 

fidele 
Bordaberry, au 

înconjurat orașul

La ora 12 expira termenul 
pentru depunerea candidaturi
lor in vederea alegerilor prezi
dențiale. O singură candidatu
ră fusese înscrisă — cea a pre
ședintelui Makarios. Dacă pină 
la ora închiderii listei nici un 
alt candidat nu intra în cursă, 
printr-o prevedere constituțio
nală întîlnirea cu urnele (sta
bilită pentru 18 februarie) de
venea inutilă. In absenta unui 
contra-candidat, mandatul pre
zidențial se prelungește auto
mat.

Minutele care au precedat 
ora 12 s-au scurs sub semnul 
unei încordate așteptări. în 
sfîrșit, a sosit momentul deci
siv : închiderea registrelor. De 
la comisia electorală a sosit 
comunicarea că nici o altă can
didatură n-a fost prezentată. 
Urale au străpuns văzduhul. 
Urale care exprimau bucurie și 
speranță. Makarios a cîștigat 
bătălia alegerilor fără să mai 
fi fost necesar votul.

0 infringere « dreptei
200 000 de oameni au salutat 

pe bărbatul în sutană, în vîrstă 
de 60 de ani, care dovedește 
un dinamism deosebit și un 
pronunțat simț al realităților. 
In fond, problema candidaturi
lor avea o amplă semnificație 
politică. Elemente de dreapta 
incearcă să impingă insula pe 
drumul unor periculoase aven
turi. Ele practică tactica tero
rii, se străduiesc să ridice ten
siunea la cote înalte și să mo
difice orientarea Ciprului. Ma
karios simbolizează o politică 
de independență și neutralita
te, o politică care ține insula 
departe de jocul intereselor 
străine, deși cei 9 251 km.p. în
conjurați de Mediterană se gă
sesc într-o zonă nevralgică. 
Prelungirea mandatului lui Ma
karios înseamnă continuarea a- 
ceștei politici, garantează sta
bilitatea cipriotă și creează 
premise favorabile desfășurării 
dialogului intercomunitar (18 Ia 
sută din locuitorii insulei sint 
de origine turcă, iar restul a- 
parțin comunității grecești).

Dreapta cipriotă — grupată 
în jurul generalului Grivas — 
nu a cutezat șă înfrunte pe 
Makarios intr-o bătălie electora
lă. Ar fi putut să-și prezinte 
un candidat și să încerce să ve
rifice opțiunea populară. S-a 
temut de infringere. In 1968, 
la ultimele alegeri prezidenția
le pentru Makarios s-au pro
nunțat 95,45 la sută din cei ce 
au venit în fața urnelor. Au
torii valului terorist au prefe
rat de aceea să recurgă la a- 
tacuri nocturne. „Refuzul lor 
de a participa la alegeri le tră
dează slăbiciunile — comenta

Makarios. Ei știu că nu se 
bucură de încrederea poporu
lui".

Grivas intră in acțiune
Grivas a condus E.O.K.A. — 

organizație clandestină care in 
anii 1955—1959 a combătut pe en
glezi. Dar cînd Ciprul și-a do- 
bîndit independența, ambițiile 
politice de dreapta ale lui Gri
vas nu și-au găsit realizare. 
Comandamentul armatei noului 
stat nu-i satisfăcea orgoliul. 
Dorea mai mult.

Ostilitatea față de Makarios 
a devenit fățișă, brutală. Gri
vas nu are decit o singură lo
zincă : cea a „Enosisului“ (uni
rea cu Grecia). Evoluția gene
ralului a fost simptomatică : de 
la ceea ce, inițial, reprezenta 
„relații reci" cu președintele a

• Dreapta cipriotă 
s-a temut de o com
petiție electorală • 
Prelungirea manda
tului președintelui 
Makarios — biruința 
unei politici realiste

ajuns la regizarea unor acte 
teroriste. In iulie 1971, Grivas 
a revenit clandestin în Cipru 
și a creat o grupare armată 
ilegală menită să modifice prin 
forță actuala orientare a țării. 
Agenția „France Presse" — re- 
ferindu-se la surse din Nicosia 
— estimează Ia 2 000 de membri 
efectivul acestei grupări. Nu
mărul aderenților nu este alar
mant. In schimb, trezește în
grijorare cantitatea de arme și 
muniții de care dispun adepții 
lui Grivas pe care Makarios i-a 
denunțat drept „somnambuli 
mascați“.

De ce Grivas nu și-a prezen
tat candidatura ? „Journal de 
Geneve“ apreciază că el nu a- 
vea nici o șansă în fața lui 
Makarios. Ziarul elvețian con
stată că Grivas „preferă ano
nimatul care îi asigură o forță 
psihologică importantă".

Există o coincidență care nu 
poate să scape observatorilor 
avizați. Progresele pe calea îm
bunătățirii raporturilor între 
cele două comunități din insu
lă sint însoțite frecvent de re
crudescența violenței declanșa
te de forțele de dreapta. Re
luarea dialogului intercomuni
tar nu a dus la soluționarea 
tuturor problemelor aflate in 
suspensie. Mai rămîn multe do
sare ce abia își așteaptă re

glementarea. Dar Important 
este faptul că negocierea se 
poartă intr-un climat deschis, 
că există o dorință reciprocă 
de înțelegere, că atmosfera din 
insulă se îmbunătățește. „Linia 
verde" — frontieră artificială 
care desparte insula — nu mai 
este învăluită de încordare, 
gloanțele nu mai zboară peste 
bidoanele de benzină vopsite in 
negru.

Reintrarea în scenă a lui Gri
vas a coincis cu ameliorarea 
climatului intern. Intîmplare ? 
Fără îndoială, nu ! Este vorba 
de acțiunea unor cercuri care 
doresc să utilizeze Ciprul pen
tru realizarea planurilor lor 
obscure aventuriste.

Mai întîi au fost manifeste 
tendențioase, după care au ur
mat sustrageri de arme din 
posturi de poliție și furturi de 
dinamită din cariere, iar apoi 
au răsunat explozii. Scenariul 
a fost mereu același : bărbați 
mascați oare acționau la adă
postul întunericului. In pașni
cul Cipru, operațiunile acestea 
nu presupun curaj deosebit. 
Dar ele sint menite să ajungă 
în titlurile gazetelor și să ali
menteze neliniștea, să creeze 
haos. N-au lipsit și presiuni de 
alt gen. O serie de vîrfuri ale 
ierarhiei bisericești au iț’riercat 
să lovească în arhiepiscopul 
Makarios spre a-1 determina să 
renunțe la conducerea statului. 
Atacurile lor au eșuat ca și cele 
ale mascaților. Deși, n-au ajuns 
la punctul final ai operațiunii 
proiectate.

Un succes 

pentru Makarios
Cu cîteva ore înainte ca 

mulțimea să se adune în Nico
sia. dreapta încerca să dea o 
ultimă lovitură. Spera să în
fricoșeze, să obțină în ceasul 
al 12-lea o reușită. „Somnam
bulii mascați“ au atacat din 
nou. Ei au efectuat raiduri îm
potriva a 20 de posturi de po
liție. S-au înregistrat schimburi 
de focuri între apărătorii ordi- 
nei și partizanii lui Grivas. 
Trei posturi de poliție au fost 
aruncate în aer. Dinamita le-a 
mutilat zidurile...

Comandourile Iui Grivas au 
eșuat. 200 000 de oameni I-au 
salutat pe Makarios — descen
dent al unor țărani săraci de 
lingă Paphos reales președinte 
al republicii. „Faptul că a pu
tut organiza fără incidente o 
demonstrație de masă a parti
zanilor săi — constata „France 
Presse" — apare ca un succes 
pentru președintele Makarios".

Dreapta cipriotă care nu a 
putut împiedica prelungirea 
mandatului lui Makarios mi
zează pe bombe și dinamită. 
Li se opune, însă, voința majo
rității locuitorilor insulei de a 
regăsi o liniște cc Ie-a fost 
mulți ani răpită. Teroriștii nu 
pot conta pe un sprijin popu
lar. De aceea au refuzat com
petiția electorală și preferă să 
lovească atunci cînd insula se 
află la ceasurile somnului.

EUGENIU OBREA
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Autostradă 
interamericana

I

CUBA. - La Cienfuegos, oraș cu 90.000 de locuitori, a fost recent deschisă o nouă fabrică 
de îngrășăminte chimice, echipată cu tot ce este mat modern in materie.

un nou program privind schim
burile culturale în 1973.

• Congresul S.U.A. a hotărît 
joi să dea centrului spațial de 
la Houston (Texas) numele 
fostului președinte al S.U.A., 
Lyndon B. Johnson.
• Linie de navigație 

Leningrad — 
New York

O nouă linie de navigație ma
ritimă pentru pasageri pe ruta 
Leningrad — New York, ur
mează să fie inaugurată in luna 
mai — informează agenția 
T.A.S.S. In această vară, nava 
sovietică de pasageri „Mihail 
Lermontov", cu o capacitate de 
700 de locuri, va efectua trei 
curse peste AntlantiCj cu escale 
la Bremerhaven, Londra și Le 
Havre.

La Varșovia a fost semnat 
protocolul privind schimbu
rile de bunuri de larg con
sum și colaborarea pe 1973 
intre Ministerul Comerțului 
Interior și Prestațiilor din 
R.P. Polonă și Ministerul 
Comerțului Interior din Ro
mânia.

Vaste operațiuni represive 
in Republica Dominicană

în Republica Dominicană au 
fost închise opt posturi de ra
dio și Universitatea Autonomă 
din Santo Domingo, după ce 
autoritățile au decretat stare de 
urgență pe întreg teritoriul ță
rii invocînd pătrunderea in ța
ră a unui grup de guerilă înar
mat. Pe străzile capitalei și ale 
altor orașe patrulează unități 
ale forțelor armate și poliției. 
Au fost operate numeroase a- 
restări și percheziții;

Potrivit informațiilor difuzate 
de agențiile de presă, guvernul 
președintelui Balaguer a trecut 
la aplicarea unor vaste opera-

țiuni represive. „Versiunea ofi
cială despre debarcarea unui 
grup de guerilă înarmat provoa
că neîncrederea dominicanilor", 
relevă agenția Associated Press. 
După cum a declarat Manuel 
Antonio Jimenez, fost primar al 
capitalei dominicane, „guvernul 
a înscenat debarcarea desantu
lui de guerilă". Scopul acestei 
acțiuni, a subliniat Jimerret 
este de a slăbi coeziunea parti
delor politice din țară care se 
pronunță împotriva realegerii 
lui Balaguer în funcția de șef 
al statului.

Să străbați cele 
două Americi — 
din nordul regiunii 
Alaska pină în 
Țara de Foc — cu 
automobilul apare 
o călătorie mirifi
că : țări diferite, 
fiecare cu specifi
cul ei de viață, cu 
civilizații seculare 
și chiar milenare, 
cu natura ei atră
gătoare... Gindul 
de a parcurge cu 
automobilul o au
tostradă care să 
lege cele două ex
tremități ale du
blului continent a- 
merican este și 
fascinant și recon
fortant,

Foarte curînd, 
visata autostradă 
interamericană va 
deveni realitate. 
Proiectul autostră
zii a fost elaborat 
in urmă cu aproa
pe trei decenii dar 
la realizarea lui 
s-au impus nume
roase modificări pe 
măsura dificultăți

lor defrișării jun
glei sau străpun
gerii unor masive 
muntoase.

Partea de nord a 
autostrăzii a fost 
terminată in toam
na lui 1968 iar dru
mul de peste 10.000 
de kilometri din 
Alaska pină la sud 
de Canalul Pana
ma a fost deschis 
pentru circulație 
in primele zile ale 
lui 1969. Construc
ția părții sudice a 
autostrăzii a durat 
mai mult și a în- 
timpinat dificultăți, 
mai ales pe ulti
mele porțiuni. Este 
vorba de 500 de ki
lometri de traseu 
care străbate o 
zonă extrem de 
accidentată și mlăș
tinoasă a Colum
biei (Darien Gap). 
Necesitatea închi
derii unor bariere 
naturale în jungla 
deasă, evitarea și 
ocolirea unor cas

cade primejdioase, 
au pus probleme 
deosebite construc
torilor autostrăzii. 
Ultimii kilometri ai 
autostrăzii sînt a- 
cum în curs de fi
nisare și se presu
pune eă în cursul 
verii acestui an în
treaga bandă as
faltată între A- 
laska și Țara de 
Foc va fi dată cir
culației.

Importanța eveni
mentului depășește 
cu mult, desigur, 
împlinirea visuri
lor amatorilor de 
turism la volan. 
Este vorba — o 
dată cu intrarea în 
exploatare a uria
șei autostrăzi de 
circa 20.000 kilo
metri de drum mo
dern — de deschi
derea spre circui
tul economic a 
unor regiuni întin
se, mai ales din 
America de Sud.

P. NICOARA

• Un comunicat cu privire la 
stabilirea de relații diplomati
ce la nivel de ambasadă între 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și guvernul Republicii

Uganda a fost semnat, vineri, 
la Paris, de Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al 
G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud, și ambasadorul u- 
gandez .în Franța, P. Muwanga.

Nouă supoziție în legătură 
cu cazul Bormann

Martin Bormann, adjunctul principal ai lui Adolf Hitler, despre 
care se credea că ar trăi sub nume fals in America Latină a 
murit cu puțin timp înainte de a lua sfîrșit cel de-al doilea război 
mondial. Această afirmație a făcut-o Ia Frankfurt pe Main ma
gistratul vest-gernian, Wilheini Metzner, însărcinat să ancheteze 
cazul Bormann, după ce a primit un raport din Berlinul occi
dental în legătură cu soarta acestuia. Metzner a precizat că, po
trivit raportului, redactat de magistrați și funcționari ai poliți'ei 
din Berlinul occidental, unul din cele două schelete recent des
coperite în zona vestică a Berlinului occidental este al lui Martin 
Bormann. Celălalt aparține doctorului Ludwig Stumpfegger, 
medicul personal al lui Hitler. Metzner a adăugat că experții 
vor proceda la noi examinări asupra celor două schelete, precum 
și asupra zonei unde au fost descoperite.
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