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intîlnirea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
cu delegația Partidului Muncii din Guatemala

multilaterale a patriei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit cu o delegație a Partidului Muncii din Guatemala, formată, din tovarășii Miguel Rodriguez, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Guatemala, și Marcos Vll- latcre. membru al Comitetului Central al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.La întîlnire au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.In cadrul convorbirii, a avut loc o informare reciprocă în legătură cu probleme de interes comun ale activității și preocupărilor actuale ale celor două partide, ale dezvoltării în viitor a relațiilor de colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Guatemala. Totodată, au fost abordate unele probleme ale vieții internaționale contemporane, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Guatemala, tovarășul Miguel Rodriguez. a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut frățesc din partea conducerii P.M.G., împreună cu mulțumirile călduroase ale comuniștilor guatemalezi pentru solidaritatea frățească manifestată de Partidul Comunist Român, de poporul român cu lupta dusă de comuniștii, patrioții și democrații guatemalezi pentru încetarea represiunilor și terorii, pentru înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale poporului.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat conducerii Partidului Muncii din Guatemala, tuturor comuniștilor și patrioților guatemalezi un salut călduros și urări de succes în lupta pe care o desfășoară pentru libertăți și drepturi democratice, pentru independență națională, pentru progres economic și social. Tovarășul. Nicolae Ceaușescu a subliniat, totodată, eă orice acțiuni represive îndreptate împotriva luptătorilor pentru libertate. democrație și independență contravin flagrant cauzei progresului și eliberării sociale a po-- poarelor și ele trebuie să fie condamnate și împiedicate cu fermitate. Au fost reafirmate sprijinul activ și solidaritatea militantă a partidului și poporului nostru cu lupta comuniștilor. a poporului guatemalez. pentru o viață liberă, independență, de prosperitate și pace.

Reprezentanții celor două partide au relevat cu satisfacție dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Guatemala și au evidențiat hotărîrea lor de a le extinde în viitor, în folosul celor două partide și popoare, al cauzei întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiim- perialiste,A fost reliefată necesitatea respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber calea sa de dezvoltare împotriva politicii imperialismului de dominație, agresiune, dictat și amestec în treburile interne ale altor state. în acest spirit, părțile au exprimat solidaritatea lor militantă cu popogrele care luptă pentru eliberare națională și socială, împotriva imperialismului. colonialismului, neocolonialismului, a politicii de discriminare rasială, precum și sprijinul față de eforturile statelor care au pășit pe calea unei dezvoltări independente în vederea apărării independenței lor naționale, consolidării cuceririlor democratice, înfăptuirii progresului social și prosperității popoarelor lor.Evidențiind cursul progresist al prefacerilor politice și social-economiee ce au loc pe continentul latino-american, ambele partide și-au reînnoit solidaritatea ’ și simpatia, cu lupta popoarelor din a- ceastă zonă împotriva politicii de dominație dusă de monopolurile imperialiste, pentru preluarea bogățiilor naționale și folosirea lor în interesul propriu, pentru promovarea unor măsuri menite să asigure mersul lor nestingherit pe calea progresului și prosperității.Reafirmindu-și sentimentele de prietenie frățească fată de eroicul popor vietnamez, Parti-

dui Comunist Român și Partidul Muncii din Guatemala și-au exprimat profunda satisfacție pentru încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, speranța că aceasta va crea condițiile ca poporul’ vietnamez, popoarele din Indochina să-și poată consacra forțele dezvoltării lor economice și sociale, să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței si ho*ă- rîrii ’ -----dinîn cursul convorbirii, părțile au ' ’ ț_______deosebită pe care o reprezintă pentru destinele păcii în Europa și în întreaga lume crearea unui sistem eficient de securitate în Europa, care să ducă la organizarea, pe raporturilor dintre tinentujui și care calea colaborării statele europene.Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Guatemala au subliniat voința lor de a milita activ și în viitor pentru întărirea continuă a colaborării si unității tuturor țărilor socialiste. a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, ne baza principiilor marxism-Ie- ninismului și internaționalismului nroletar. independenței și egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului si întrajutorării tovărășești- Cele două partide au evidențiat însemnătatea ne care o are extinderea legăturilor partidelor comuniste cu alt? forțe ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste și democratice. în lupta contra imperialismului. colonialismului și neoco- lonialismului. pentru- pace, colaborare și înțelegere internațională, pentru progres social.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de prietenie și înțelegere reciprocă.

lor, fără nici un amestee exterior.evidențiat însemnătatea
baze noi, a statele cotisa deschidă între toate

Salvarea, în plină viteză, zbura spre București. Trecuse. de o oră. miezul nopții, iar șoseaua era liberă, strălucea sub lună. Nici un alt autovehicol, nici un om, nu se arăta, de nicăieri. Era frig. ger. Peste citeva zile trebuia să ningă. Salvarea parcă nici nu atingea șoseaua. Șoferul Frinculescu A- dam era ochi și urechi : toate simțurile lui funcționau perfect. Sora de caritate care-1 însoțea adormise pentru moment, lăsindu-și capul pr- partea dreaptă. Veneau din munți, transportaseră la Predeal aici, totulLa sea. Adam

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE AMBASADORUL

REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ

A SCRIE ASTĂZI DESPRE TINERI
de ALEXANDRU DEAL

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a 111-a)

REPORTAJ

MIRCEA CIUMARA,

tențiar al Republicii Africa Centrală, la cererea acestuia.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat înt.r-o atmosferă cordială.

Institutul de cercetări economice

defa-caz, ce defurtun

de GH. VLĂDUȚESCU

BRIGADIERUL ERA UN /////.
IAR PREȘEDINTELE 11 ERA GINERE!

Comunicatul publicat ieri de presa noas
tră, privind îndeplinirea planului de dezvol
tare economico-socială a Republicii Socialis
te România în anul trecut, redă in sobrieta
tea bilanțieră a statisticii jaloanele abnega
ției și realizărilor întregului popor în anul 
deosebit de importantei Conferințe Naționale 
□ partidului. Succint, comunicatul ne-a dat 
fresca unei etape din marea întrecere socia
listă pentru indeplinirea planului cincinal îna
inte de termen, in care au fost îndeplinite in 
bune condiții obiectivele fundamentale ale 
dezvoltării in anul 1972. Creșterea potenția
lului economic al țării este pregnant expri
mată de nivelurile superioare anului 1971 la 
toți principalii indicatori ai dezvoltării econo
miei naționale de ansamblu. Comparabilita- 
tea și cu anul 1970 ne dă dovada perma
nenței și robusteței dinamismului economiei 
românești.

Ritmurile dezvoltării producției materiale 
denotă înscrierea clară a României pe traiec
toria modernizării întregii sale economii, pre
misă importantă pentru atingerea inalților 
parametri ai societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Sporul producției globale indus
triale cu 11,7 procente întărește rolul condu
cător al acestei ramuri in complexul econo
miei naționale, prin depășirea celui al pro
ducției de construcții montaj și al producției 
globale agricole ; aceasta in condițiile in ca
re agricultura, prin cele 9 procente supli
mentare oferă imaginea unei dezvoltări de 
tip industrial.

Modernizarea structurii economiei româ
nești, în condițiile unei creșteri susținute, este 
caracterizată de o eficiență economică gene
rală superioară. Expresii sintetice găsim in 
devansarea consecventă in ultimii doi ani a 
creșterii produsului social de către cea a ve
nitului național, sau în ritmurile mai înalte 
ale volumului exportului și ale volumului to
tal al comerțului exterior față de cele ale ve
nitului național. Din acest punct de vedere, 
reține atenția și faptul că, dacă în 1971 pro
ductivitatea muncii pe un salariat in indus, 
tria republicană sporise față de anul ante
rior cu 5,9 procente, in 1972 creșterea a fost 
de 7,1.

Realizarea și depășirea planului în indus
trie a dus la un spor al producției globale 
industriale cu 39 miliarde lei, din care 5,1 mi
liarde peste prevederile inițiale. Concomi
tent, s-a intensificat procesul de promovare 
a progresului tehnic, s-a intensificat aplica
rea unor tehnologii moderne de fabricație și 
a crescut gradul de mecanizare și automati
zare a proceselor de producție. Economii în
semnate la consumul de energie electrică, 
cocs metalurgic pentru furnale, metal, che
restea de rășinoase etc., in valoare de apro
ximativ 4,4 miliarde lei au stat la baza re
ducerii cheltuielilor de producție la 1 000 lei 
producție-marfă cu circa 15 lei. Aceste rea
lizări transformă in realitate politica partidu
lui de continuare consecventă a industriali
zării țării, de ridicare a României intr-un in
terval istoric cit mai scurt la nivelul țărilor 
dezvoltate industrial.

In condițiile in care însemnate eforturi de 
investiții au fost îndreptate spre o producție 
agricoiă intensivă, pe calea extinderii meca
nizării, chimizării, a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, a construirii de complexe și combi
nate agrozootehnice de tip industrial și sere 
legumicole moderne, agricultura iese tot mai

NIVELUL ANULUI

1972

O caracteristică principală a dezvoltării economi- 
co-sociale a României : creșterea susținută a venitului 
național contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al 
întregii populații.
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Conferințele
organizațiilor
județene
ale U.T. C.
• CONSTANTA • SUCEAVA • HARGHITA

Am pornit, bineînțeles, de 
ia niște întrebări. Reporterul 
cunoscînd niște procente nu 
prea grozave referitoare la 
învățătură - nu de la acest 
liceu in mod special, ci din 
școli in general - a 
să îndrepte discuția — 
plificînd, oarecum aici, 
hirtie, lucrurile - spre : 
ce ați învățat ?", „de ce n-ați 
învățat ?", „cum vă justificați 
notele ?". Dar partenerii au 
dat alt curs convorbirii, fot 
despre învățătură, — și a- 
tunci, a fost atent, a transcris 
și retranscrie acum discuția.

vrut 
sim- 

pe
„de CATALOGULUIMASAROTUNDĂ A „SCÎNTEII
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— Pe mine nu mă vîrîți în bucluc. Eu n-am furat. Sînt om cinstit.— Totuși, de la magazia cooperativei ai plecat cu 14 saci de griu, iar în cimp, la semănători, aveai în căruță doar 12...— Eu mergeam pe lingă boi, în urma carului era brigadierul Gheorghe 'Gorun.— Și chiar nu știi ce s-a în- tîmplat cu cei doi saci de griu ?Șeful de atelaj Marin Ortopan mă privește lung, bănuitor ; nervos își freacă mîinile — mîini bătătorite de muncă.— Mă jur că eu n-am pus mîna pe saci. Gorun singur i-a aruncat ’jos din car. Unul pentru Elisabeta Benga, pentru că nu prea știu eu bine ce era între ei, iar celălalt la poarta u-

8I

un pacient. Pină nimic ieșit din comun, normal.un moment dat, pe șo- trcsare o luminiță, micșorează viteza ;

ION CRINGULEANUtreptat oprește. Lumina, destul de anemică, rămîne neclintită în fața mașinii. Șoferul coboară, constată că-i o lanternă, iar la doi pași o bicicletă răsturnată. Mai încolo geanta cuiva, din care au sărit niște petice, o pilă, două șurubelnițe și un patent. Stăpinul lor, un băiat de vreo 19 ani, levit Ia cap. murea, izbit in șanț. Șoferul Frinculescu, deschide ușa. ozguduie și-o trezește pe soră strigîndu-i :— Coboară, că moare cineva !Fără multă zăbavă, sora Temnea Maria ajunge la căpătiiul celui sinistrat. Constată că moartea i se apropie din cauza cantității singe pierdută.— Și-n acest cem ? întreabă Adam.— Ține acest cauciuc ! Leagă-mi-1 bine de brațul sting. Așa. Acum, îmi voi extrage singe.— Dar, știți, dacă...— Nici o grijă, se potrivește ! E grupa zero.De două ori siringa fu transportată de Ia venele
(Continuare in pag. a ll-a)

de GRIGORE HAGIU

Oricit singe lași la rădăcină 
florile tot albe vor fi, 
ele știu să aline, 
să aleagă-n tăcere și fără împotrivire, 
să prefacă noaptea in zi;
inimă-a noastră, 
tu păstrează-ți culoarea 
trasă din vlaga inimilor de temelii.

In geruitul Februarie, 
de jertfă și izbindă, 
pe cîntare, 
morții erau mai grei decit in viață

Miercuri 14 februarie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Alberto Sato, ambasadorul extraordinar și plenipo-

Nimic mai tentant pentru un 
tînăr scriitor îndrăgostit de ca
dențele vii ale reportajului, decit 
momentul în care i se ivește, 
astăzi, prilejul de a scrie despre 
o întreprindere ca UZINELE 
MECANICE TIMIȘOARA. Des
pre oamenii care o formează, 
despre tinerii ei — astăzi. Scriu 
și rostesc cuvintul acesta — as
tăzi—, conștient că el poartă 
adine în sine încărcătura emo
țională a unei chemări comunis
te lansată ardent de către parti-

cu citeva măsuri de plumb in plus, 
cei vii erau cu mult mai grei 
chiar decit morții, 
cinaseră-n odăile-afumate, fier. 
Singe-n singe 
prin ani s-a filtrat îndelung, 
tot roșu, 
tot aprig trecut printr-o pinză de steag 
pe care de-a pururi n-o uită cuvintul : 
sintem luminile 
acelui mare diamant 
cutremurind, la Grivița, pămintul.

dul nostru : Cincinalul înainte de 
termen. Contemporaneitate in
tensă (faptele impun alăturarea 
acestor două cuvinte) care va tre
ce sub semnul istoriei românilor.

Astăzi, în această uzină, cea 
mai mare din județul Timiș, 
muncesc mii de oameni. To
tul, absolut totul, poartă pece
tea timpului nostru : la intrare 
ești întâmpinat de ample spații 
aerate, însemnate de straturi 
verzi întreținute prin muncă pa
triotică, locul pentru parcarea 
autoturismelor, în dreapta, noua 
Sală de sport, dispensarul, și cre- 
șa uzinală, -blocurile, unul în 
construcție, pentru cazarea tine
rilor necăsătoriți.

Pe tovarășul IOAN LAȚCU, 
secretarul U.T.C; pe uzină, îl în- 
tîlnesc la biroul organizației de 
bază. Ne îndreptăm împreună, 
sub razele vagi portocalii ale a- 
cestui soare de februarie, 
spre hala de așchieri metalice: 

Ne aflăm, spune, în preajma A-

dunării generale a salariaților. 
Angajamentul nostru este de a 
da pe 13, peste plan, o produc
ție marfă în valoare de 40 mili
oane lei. Tinerii muncitori, ute- 
ciștii. au un cuvînt hotăritor în 
ce privește acest angajament — 
sintem conștienți de asta. Princi
piul nostru este: calitate, redu
cerea maximă a rebuturilor, lichi
darea absențelor și întârzierilor. 
In sensul acesta avem unele 
greutăți: majoritatea, tinerilor nu 
sînt timișoreni, fac naveta în îm
prejurări destul de grele. Avem 
un cămin cu 225 de locuri, pînă 
în trimestrul al II-lea al acestui 
an vom da în folosință încă un 
cămin cu tot atîtea locuri. Con
dițiile sînt hune : doi într-o ca
mera. Vom deschide un șantier 
al tineretului pentru construirea 
altor cămine. Tinerii au bibliote
că, sală de sport, cantină restau
rant. Majoritatea sînt seraliști. Le 
creăm toate condițiile pentru a 
se perfecționa, pentru a învăța. 
Adeseori îi auzim pe cei vîrst- 
nici cum spun că ne invidiază. 
Dar eu nu-i cred, li văd cum se 
bucură pentru noi și nu-i cred".

ÎMPOTRIVIRE 
FAȚĂ DE OM

• LA C.A.P. BROSTENI (JUDEȚUL MEHEDINȚI), PRIN ÎNCĂL
CAREA DEMOCRAȚIEI COOPERATISTE AVEREA OBȘTEASCA 
FUSESE LĂSATA LA DISCREȚIA UNOR INȘI PUȘI PE CĂPĂ
TUIALĂ.

• NEOBLADUIȚI, HOȚII NU PUTEAU LUCRA ATIT DE SIGURI. 
CINE LE OFEREA ACOPERIRE?

l-ar IonCă-nui om. Se zice că cineva fi ascuns în curtea lui nea Căpățînă.— Cum a fost, tovarășe Dățină ?— Păi, cum să fie, era în crăpatul de ziuă, eu plecasem cu treburi, și cînd am venit acasă pentru prînz, femeia mi-a zis : „Auzi, Ioane, după ce plecași tu, azi dimineață, un om — din cauza întunericului nu-1 sămui

bine cine era — ne strecură după poartă un sac de griu. Eu îl dosîi după casă să nu-1 fure cineva. Ce facem cu el ?“. Eu l-am adus la magazia cooperativei. Mai tîrziu am aflat că în. curte îl cărase Mitru Vîicu.— Cînd l-ai adus la magazie ?— Păi, cînd, în săptămîna a- ceea...Adică după ce se aprinsese scandalul cu furtul sacilor de

grîu din căruță. Dar să-1 ascultăm în continuare pe Marin Or- topan.— Eu vă spun, n-am vrut să fiu amestecat. Eu mînam boii. Știți, Gheorghe Gorun tăia și cpînzura în cooperativa noastră. Avea mină liberă de la președinte, de la tovarășul Bogdan. Erau socru și ginere...„Eu n-am pus mina pe saci“, „eu n-am vrut să fiu amestecat“, „eu mînam boii“ — expresii ce trădează poziția struțului adoptată “ bipede din <e ? Pentru avea pumnfață de rozătoarele avutul obștesc. De i că Gheorghe Gorun i tare pe care-1 fă-
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-o)

„Un_ om bogat din Atena, povestește Esop, călătorea pe 
mare împreună cu alții. .Se stîrni o furtună puternică și va
sul se răsturnă. Cînd toți călătorii înotau, atenianul tot stri
ga in ajutor pe Zeița Atena și-i făgăduia mii de ofrande da
că îl va mîntui. Unul dintre naufragiați ii spuse : Cheam-o 
pe Atena, dar mișcă și brațele”.

Este imensa dramă a credinciosului mereu pus în situația 
de. a se contrazice și de a-și nega condiția. Convins că for
țe care-1 depășesc il asistă, este nevoit să recurgă, totuși, la 
sine. Le cheamă în ajutor, dar mișcă și brațele. Pină a veni 
zeii, el se ajută singur, din situațiile ' problematice neavînd 
cum să iasă decit prin puterile sale.

Trudește singur și se afirmă singur.
Ieșit la liman, se prosternează însă în fața celor ce nu l-au 

auzit și nu l-au văzut, cind ar trebui să înalțe altar brațelor 
și minții lui. Se întărește în convingerea că, din apa pierza
niei l-au scos doar zeii, și le mulțumește. Dar fapta lui și o- 
tribuirea reușitei ei celor ce n-au venit duc mai degrabă la 
contestare decit la afirmarea zeilor.

Datorîndu-se doar sieși el se atribuie mereu, se înstrăi
nează. Și după ce prin fapte, secret, nevoit, și-a rugat zeii, 
ajunge să se nege și pe sine printr-o autoinstifuire în pre
dicat al unui subiect pe a cărui inexistență o probează tot 
ceea ce întreprinde.

Ajunge astfel, prin înființarea zeilor, la propria-i desființa
re. Izbîndește totul prin sine, dar nu-și atribuie victoria,' a- 
cordînd-o acelora care ar fi trebuit să-l ajute.
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Crai ova, februarie 1973. Sute de tineri vin, în aceste zile, în sălile unde în urmă cu patru decenii a funcționat Consiliul de război al Corpului I armată. Iu aceste săli, a fost deschisă expoziția „Procesul conducătorilor luptelor muncitorești din ianuarie-februarie 1933“. Documente de arhivă, fotografii, extrase din presa vremii, reconstituie atmosfera din acele zile dramatice, sintetizînd evenimentele istorice din iarna anului 1933 și puternicul lor ecou din (ară și de peste hotare. Tinerii .vin, privesc, ‘învață. Aici, în cadrul solemn dominat de amintirea eroicelor bătălii pentru dreptate si demnitate, mulți dintre ei primesc carnetul U.T.C. — legîndu-se să fie drepți și să ducă o viată demnă.Pentru tineri, lecția de istorie a „Griviței" este plină de învățăminte. Motiv pentru care, a- jutați de documentele aflate în muzeul craiovean și de mărturiile unor oameni care s-au aflat în centrul evenimentelor, încercăm o rememorare a faptelor, așa cum s-au petrecut ele.Să întoarcem, deci, filele calendarului.
...DACA St MIȘCA GRIVIȚA !“...ba 4 iunie 1934 a început la Craiova, in fața Consiliului de război al Corpului I armată, procesul conducătorilor luptelor muncitorești din iarna anului 1933. în boxa acuzaților se aflau Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dumitru Petreseu. Constantin Doncea, Chivu Stoica. Gheorghe Vasilichi, Marin Ionescu „Neică1, R. Alexandru și David Kerner.La 21 februarie 1933, regele Carol al II-lea, intr-un interviu acordat ziarului francez „Le Journal“, se lăuda că „nu se va găsi nici un fel de slăbiciune față de făuritorii de tulburări“ și că „ordinea va ti păzită eu orice preț“. Acum regele, guvernul burghezo-moșieresc si autoritățile represive socoteau că procesul va trebui să întregească acțiunea antimuncito- rească începută in februarie 1933. Pentru proletariat, insa, procesul era un prilej de a organiza noi ridicări de masa_ în vederea satisfacerii revendicărilor economice și. politice. „Sein- 1.61a“ ilegală scria : »»in toata tir» trebuie organizate greve d-a protest contra asasinatelor, manifestații în fata autorități- lor șî închisorilor, întruniri și iscălituri în masă. în fiecare fabrică. întreprindere, moșie, cartier, sat. trebuie organizate comitete de acțiune contra terorii fasciste, pentru ajutorarea țo- A'arftgifor închini și & familiilor ceferiștilor". Partidul Comunist, muncitorimea, apreciau procesul ea o confirmare a justeții luptelor petroliștilor și ceferiștilor, ca o nouă înfruntare a luptelor de clasă în România, care avea sâ ducă la creșterea maturității clasei muncitoare, la sporirea încrederii în propriile sale forțe.Semnificativă pentru reflectarea elanului revoluționar al celor închiși este acțiunea luptătorilor comuniști deținuți în închisoarea Caransebeș. In permanentă, această închisoare răsuna de cîntece și lozinci revoluționare scandate în cor de deținuți. Faptul acesta a determinat autoritățile , să ceară. în mai multe rîndtrri. forurilor în drept, ea închisoarea sâ fie mutată undeva în afara orașului... ..pentru »-> împiedica astfel (pe cei închiși — n.r.) la propaganda comunistă ce o fac în acest oraș, prin cînteeele șî strigătele sedițioase“. Lupta continua însă și in afară. Tn muzeu se află nenumărate mărturii despre acțiunile revoluționare pe care

SFÎSIA
1le-au întreprins, după luptele din 15—16 februarie, sub conducerea comuniștilor, masele muncitoare din întreaga țară, avînd în față exemplul călăuzitor al „Griviței“. Lozinca. îmbrățișată de masele largi de oameni ai muncii, „Să luptăm ca ia Grivița 1“ exprima uriașa influență pe care eroicele lupte ale feroviarilor din București au exercitat-o asupra maselor muncitoare din întreaga țară.își amintește Tudor Alexandru, vechi militant comunist :— După reprimarea sîngeroa- să a luptelor muncitorești din ianuarie-februarie 1933, cei peste 1 600 de arestați n-au rămas singuri. Erau nenumărate dovezile de solidaritate și simpatie. îmi amintesc că duminică de duminică. trenurile aduceau la Jilava mii de muncitori, care veneau la cei închiși cu alimente și cu vorbe de îmbărbătare. Apăruse o expresie plină de semnificații : «Vine „vaporul“ C.F.R.-uIui».Dovezile de simpatie ale în

tatea, muncitorii din diferite întreprinderi ale Capitalei au organizat întreruperi ale lucrului și greve de scurtă durată, trimiterea de delegații și de mesaje greviștilor, stringerea de ajutoare. Grivița se mișca. Și dacă se mișca Grivița, valul grevelor și demonstrațiilor se declanșa în toată țara.
„O FĂCLIE S-A APRINS"într-un număr al ziarului „Tinerimea muncitoare C.F.R.", a apărut, în acele zile dramatice, articolul intitulat : „O făclie s-a aprins“, semnat de Ilie Pintilie. Cunoscutul militant comunist și-a așternut rîndurile sub următorul moto : „Nici nu poți să fii fericit cîtă vreme milioane de oameni sufăr de mizerie, silnicie și ignoranță“. Era un apel la conștiință, care a fost susținut cu înflăcărare în timpul campaniei premergătoare procesului de la București, din iulie 1933. Mii de oameni care nu puteau fi fericiți, în timp ce semeni ai lor sufereau, s-au ri

V REPORTAJ-ANCHETAtregii țări față de eroii de la „Grivița“ însemnau adevărate coșmaruri pentru reprezentanții „ordinei publice“, în repetate rinduri, conducătorii ceferiștilor și petroliștilor, implicați în proces. erau acuzați de instigare. Referindu-se la activitatea u- nuia dintre „acuzați", Chivu Stoica, comisarul regal, subliniind că a făcut parte din comitetul de acțiune, a spus : „Nu pentru că a fost ales îl acuz. II acuz fiindcă, trecind la fapte, înseamnă că a acceptat mandatul. Activitatea lui a fost neîntreruptă, făcîndu-se culpabil de răzvrătire“...L-am vizitat zilele trecute pe tovarășul Chivu Stoica. După patru decenii, amintirile sînt vii. Mi-a povestit întîmplări care nu se pot uita niciodată :— Am fost acuzați de răzvrătire. De fapt, acțiunea noastră avea un alt sens decît arăta acest euvînt, dar asta n-o puteau înțelege cei ce nc-au trimis atunci în judecată. „Grivița“ devenise simbol al conștiinței muncitorești. Aici, la „Grivița" oamenii învățaseră să lupte pentru drepturile lor. Actul de acuzare vorbea despre „îndemn Ia răzvrătire“. De aeest fapt s-au făcut însă vino- vați cei care. în noaptea de 14—15 februarie, au arestat o parte dintre conducătorii muncitorilor. Eram Ia „Grivița" în dimineața zilei de 15 februarie, cînd au venit soțiile lui Constantin Doncea și Naurn Florea de ne-au adus vestea arestărilor. 7 000 de muncitori au acționat ca unul singur. Greva s-a declanșat într-o ordine perfectă. Comitetul de grevă, format din peste 300 de muncitori, comuniști, membri ai U.T.C., sau fără de partid, a organizat paza atelierelor, pentru a nu se provoca distrugeri, a luat sub control centrala telefonică, i-a sechestrat pe directori și pe membrii consiliului de administrație. Oeupînd întreaga incintă a atelierelor, greviștii au cerut respectarea cuceririlor din 2 februarie. imediata eliberare a conducătorilor lor arestați, ridicarea stării de asediu, existența liberă a sindicatului și comitetului de fabrică. Deasupra Bucureș- tiului. care luase aspectul unui oraș asediat, răsuna fără întrerupere. vibrant, șuieratul sirenei de la „Grivița", pătrunzînd în inimile oamenilor și răscolind toată populația muncitorească. Mii de muncitori, elevi si studenți, funcționari, intelectuali se revărsau spre ateliere, incit pină denarte străzile din jur deveniseră o mare de oameni. Manifestîndu-și solidari

dicat în apărarea celor arestați. Documentele sînt impresionante : sute și sute de martori, numeroase întruniri și mitinguri de solidaritate, mii de telegrame și scrisori adresate Ministerului de justiție. Autoritățile au înțeles că nu pot înfrunta valul de furie și ură ce se stîr- nise în țară și peste hotare. Din peste 1 600 de arestați, în procesul de Ia București, din iulie 1933. au apărut numai 108. Protestele ni conteneau însă. Drept urmare, Ia 29 martie 1934 justiția militară a fost silită să caseze sentința și să trimită procesul spre rejudeoare la consiliul de război al Corpului I armată din Craiova. în proces au mai rămas doar opt „acuzați".L-am căutat la Craiova pe unul dintre cei 16 avocați care au pledat în procesul conducătorilor ceferiștilor și petroliștilor. Locuiește în strada Al. I. Cuza, Ia nr. 68, în aceeași casă unde în vara anului 1934 găzduise redacția ziarillui „Apărarea ceferiștilor", publicație care consemna în Cuvint înainte : „Acesta este procesul vieții de mizerie, șomaj și robie, în care trăiesc toți acei care muncesc și lucrează cu brațele și cu mintea. Procesul nu reprezintă decît un moment dai luptei pentru revendicările ceferiștilor și muncitorimii în general“. în vîrstă de 90 de ani, avocatul Nicolae Popilian reține numeroase amănunte semnificative :— Trimiterea procesului spre judecare Ia Craiova, era o încercare de a face să scadă interesul in jurul său. Craiova, oraș care în acea vreme concentra cel mai mare număr de moșieri, capitala unei regiuni dominant agrare, renumită prin sărăcia oamenilor, fusese socotită „locul ideal“. Organizatorii procesului au găsit însă aici un pronunțat clocot de ură. Muncitorimea orașului înțelesese că de fapt, era vorba despre procesul propriilor sale năzuințe...Ascultindu-1 pe avocatul Nicolae Popilian, rememorez documente aflate în muzeu. Numeroase fotografii și decunaje din ziare, redau un episod e- moționant. în dimineața zilei de 4 iunie, cînd conducătorii arestați au fost, aduși sub escortă la Consiliul de război, numeroși locuitori ai Craioveî, sutele de martori și mii de oameni ve- niți la proces din întreaga țară, au organizat o adevărată demonstrație. S-a scandat : „Trăiască deținuți!, trăiască !“ La acest salut deținuți! au răspuns cu mîinile și cu pumnii închiși.

— Conducătorii luptelor ceferiștilor și petroliștilor — continuă avocatul Nicolae Popilian— erau aduși de la închisoare in sala Consiliului de război, de două ori pe zi. dimineața și după-amiază, legați în lanțuri, întreaga asistență a fost însă profund impresionată de curajul și demnitatea lor.Revăd alte documente ale procesului. Am în față extrase din stenograma dezbaterilor. La a- menințarea președintelui, că va suspenda dezbaterile, datorită faptului că deținuții răspundeau cu fermitate la întrebările instanței, Gheorghe Gheorghiu- Dej a răspuns : „acesta este un proces istoric, care nu poate fi suspendat. El va înceta, pur și simplu, odată cu înlăturarea exploatării. Iar Dumitru Petrescu a rostit cu demnitate : „Am un ideal, pentru care vreau să mor și fac această mărturisire ca să arăt că sint conștient și că singur mi-am ales acest drum. Este drumul muncitorului conștient pe care trebuie să meargă fără șovăire. prin moarte, pină Ia izbindă“. Iată și cuvin- tul lui Constantin Doncea, rostit înainte de pronunțarea sentinței : „Domnule președinte, simt că la ora 4 din noapte nu mai pot să vorbesc. Și totuși, legea, legea adevărată, îmi dă dreptul să vorbesc, orice ne-ar aștepta— pe mine și pe tovarășii mei nu ne poate înspăiminta. Noi nu vom cerși libertatea și nu vom plinge. N-am făcut decît să luptăm pentru clasa din care facem parte. înțelegem să ne jertfim fără ezitare“.— Acești bravi luptători, îmi mai spune avocatul Nicolae Popilian. au fost puternic susținuți de mii și mii de oameni. Ziarele aduceu vești despre greve și demonstrații de protest organizate în întreaga țară. La Craiova soseau zilnic tre

O imagine se repetă ca un laitmotiv : ciocnirile cu poliția 
și jandarmii.nuri cu delegați ai muncitorilor, intelectualilor, tineretului. Printre tinerii arestați atunci, pentru că voiau să depună ca martori în apărarea acuzaților, se afla și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doresc să spun un cuvint și despre poziția adoptată de cercurile înaintate ale intelectualității românești. Sute de avocați și profesori, ziariști, actori, învățători, au iscălit proteste de condamnare a procesului, cerînd eliberarea celor arestați. Totodată, în jurul procesului s-a stîrnit o puternică mișcare internațională....în muzeu se găsește un document semnat de un renumit scriitor francez care, impresionat de forța cu care s-au dezlănțuit evenimentele de la Grivița, le-a calificat „prima rază de lumină ce a sfîșiat întunericul așternut deasupra Europei după instaurarea fascismului în Germania“. Henri Barbusse. Este vorba de

un protest adresat Ministerului de Justiție din București, în care se SDune : „Comitetul mondial de luptă contra războiului își ia angajamentul de a mobiliza opinia publică din toate țările, în vederea desfășurării unei mari campanii de solidaritate cu deținuții antifasciști din România“. Apelul a fost în- tr-adevăr lansat și, pe adresa Consiliului de război de la Craio.va au sosit ecouri din zone geografice care, cu epicentrul in Europa, s-au extins pină în cele două Americi, în Asia și Africa.Țelul partidului de a transforma „procesul ceferiștilor Și petroliștilor într-o campanie politică de masă, sub lozinca eliberării muncitorilor arestați, ridicării stării de asediu și recunoașterii organizațiilor ele masă dizolvate“ a fost pe deplin realizat.
ADRIAN VASILESCU
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Dacă tonul plîngăcios și scîncit corespondențe, lanțentârile maț mult ori mai puțin țerminabile, sînt omenește explica- cabile, iar atunci cînd, autentice fiind, obțin și înțelegere publică, — mai puțin plin de solicitudine se arată cititorul. parcurgînd scrisorile întocmite și alcătuite din ziceri sentențioase, veștede sau arse. Fraza manșeta paginii este albă, scrisul literele sînt parcă desenate, dar rece, angulos și în desenul lor, —- atunci cînd grafologia va deveni o disciplină științifică stimabilă — ar putea descifra caractere formate sau în formare.Pină atunci însă să deslușim nu în sul, ci în afirmațiile cuprinse într-o soare venită din Caransebeș, profilul astfel de tînăr, aparent deloc tineresc.Stă scris în această scrisoare i „Dacă fi un cunoscător al lumii văzute de tinerii de azi, nu v-aș scrie, m-aș retrage undeva într-un colț să-mi revăd amintirile și la sfîrșit să le arăt tuturor, să-și trăiască viața așa cum este, nu făurită pe niște idei anacrone (? 1) și fanteziste“.Și plicul trimis din Caransebeș se rotunjește și se umflă cu sfaturi comune, obositoare și plictisitoare vîrfuite cu amenințarea literară că expeditorul a isprăvit și un roman intitulat izbitor de inedit : „Iubirea mea a fost un vis“.Desigur autorul semnează, dar nu interesează numele său, interesează o mentalitate și o conduită care, nefiind în esență nocivă ori păgubitoare social, rămîne totuși întristătoare.

e corectă, e îngrijit, desenate grafologii
scri- scri- unuin-aș

s Pentru că există tineri care se socotesc depozitarii unor experiențe de viață largi și exemplare, demne de a fi împărtășite' si urmate. ; ’Maturi precoci și discutabili, spusele ori sfaturile lor nu ascund de fapt decît o sărăcie îngrijorătoare de trăiri ori .atitudini ferme, decise ori îndrăznețe. Angajările lor etice ori sociale sînt anonime, gesturile lor sînt reduse, retezate la jumătate ori și mai mult. Ar merge pe o a treia sau a ’ patra parte a șoselei sau a străzii dacă ar exista și nu le-ar tulbura comoditatea. N-ar deschide nici o fereastră sau o ușă dinapoia cărora și-au zăvorit viața liniară și egală chiar dacă la ele ar bate un poștaș care — imaginar vorbind — le-ar adiîce o mare fericire, ori certitudinea unei iubiri puternice care ar cere o reciprocitate ori o dăruire pe măsură. N-ar deschide pentru că o fericire^sau iubire de o vibrație și o in- x îx.xx ..... n_ar încăpea în (.ompar.înguste și etanșe în care strimt viața perdeluită,de teamă să nu aibă de-
tensitate deosebită timentările stricte, și-au gospodărit smeurin și opac.E'i nu se bucură zamăgiri mai tîrziu, se feresc de mari emoții fulgerate luminos, de mari bucurii ori de un vis sănătos, pentru că văd, bănuiesc în spatele lor numai prăbușiri amare și dureroase.Orice trăire emoțională e chibzuită bine, retezată și ajustată „cu cap“. Lor ar trebui să Ie amintim o maximă a lui La Bruyère i „Trebuie să rîzi. înainte de a fi cunoscut fericirea, fie și de teamă de a- nu fi murit înainte de a fi rîs“.
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>> Răsfoiam, nu 
<< mult, o dare >2 seamă a unei orga
ne nizații U.T.C. din
ți tr-o întreprindere ș\ oarecare; unul din 22 acele „materiale" 

prezentate în mod >2 frecvent în deschi
zi derea vreunei adu- >2 nări generale, sau a 
?< cine știe cărei șe- ss dințe de analiză, cu 2? intenția de a deveni SS apoi, așa cum se 2< spune, „o bază de S> discuții". Erau în- 

șirate, și le treceam >> și eu fugitiv în re- 
« vistă, realizările u- 

nei activități întinse 
« pe parcursul unui s> an de zile, ale unor 
<< strădanii care se 

raportau acum fi
ii resc la cele câteva >S cifre globale ca la 
<< niște argumente in- 
>> contestabile ale va- 1/ lorilor obținute. E- 

\ xistau, într-adevăr, 2 niște rezultate și $ era, într-adevăr, în- 2 dreptățită încerca- 
\ rea de a le alinia 2 într-un bilanț, ima- 
$ gine de ansamblu a 2 eforturilor unui an 
> întreg.2 Înregistram, nu- 
\ mai pe jumătate a- ^2 tent, punctele de 

$> reper solide ale de- 22 monstrației, ca pe SS niște borne kilome- 22 trice văsuțe din ș\ goana trenului: 32 2< (sau 39 ?) fruntași st și evidențiați în in
ii trecerea socialistă... S> O sută de ore de 2? muncă patriotică... ș> Cinci excursii la z? care au participat S> 83 (sau 63 ?) de fi
ii neri. Și. așa mai de- ÎSS parte. Pină cînd am2 ajuns la un para- 

$ graf la care m-am 
< oprit brusc, smuls 
> din inerție ca de o 
? frînă neprevăzută: 

$> „la cele opt cercuri 22 de învățămint po- 
$> litic au luat parte

cu regularitate toți ' 
cei 600 de uteciști 
ai întreprinderii 
noastre". Am citit 
încă o dată, cu a- 
Ceeași nedumerire 
care pretindea im
perios explicația. 
L-am întrebat apoi 
și pe secretar.

— Ciți uteciști 
aveți în întreprin
dere ?

Insă nu era de
loc o greșeală. Iar 
amănuntul acesta 
m-a făcut să mă în
torc înapoi, la pri
mele pagini, și să 
le citesc din nou, în 
lumina proaspătă a 
ultimei cifre aflate.

Cei 32 (atiția e- 
rau!) fruntași și 
evidențiați în pro
ducție deveneau 
dintr-o dată prea 
prea puțini ca să-i 
mai poți câta la ca
pitolul succeselor; 
acea o sută de ore 
de muncă patrioti
că nu mai avea 
nici ea putere de 
convingere fiindcă 
un simplu calcul a- 
răta că, dacă fieca
re utecist ar fi e- 
fectuat măcar o sin
gură oră — într-un an întreg ! — ar fi 
trebuit să se adune 
cel puțin 600 pină 
acum ; iar cei 83 de 
tineri plecați în 
excursii ridicau mai 
degrabă întrebarea: 
da, dar ceilalți ?

Vnul după altul, 
argumentele pre
zentate se întor
ceau ca un bume
rang împotriva de
monstrației și 
mai voiau cu
un ț-hip să slujeas
că scopului inițial. 
Dimpotrivă. Chiar 
și cele opt cercuri 
de învățămint poli
tic se dovedeau un 
punct de sprijin ne
sigur pentru că un 
alt calcul, la fel de 
simplu, dezvăluia o

nu 
nici

Chiar

de 
tl-

prezență medie 
aproape 80 de 
neri la fiecare cerc, 
ceea ce era o pie
dică serioasă în ca
lea dezbaterilor, a 
discuțiilor scăpără
toare pe care le ur
măresc aceste for
me de pregătire. 
Pentru aceasta ar fi 
trebuit ca și numă
rul cercurilor să fie 
cel puțin dublu.

Am încercat să 
aflu de la secretar 
cauzele unei aseme
nea ciudate răstur
nări de optică. 
N-am reușit. Nici 
un mușchi de pe 
fața lui nu m-a fă
cut să cred- că a în
țeles ceea ce îi spu
neam. Nu făcuse 
niciodată efortul de 
a raporta un rezul
tat sau altul la si
tuația generală, a 
întregului colectiv 
de uteciști, Nu se 
gtndise niciodată la 
cei care rămîneau în afara acțiunilor 
organizate, pentru 
că nici nu urmări
se în vreun fel 
să-i aducă înăuntru. 
Pentru el, cifrele a- 
cestea erau și, ca 
orice cifre, trebuiau 
să fie grăitoare.

Ședința aceea de 
analiză se ținuse, 
desigur, așa. Eu u- 
nul mă îndoiesc de 
efectele pe care le-a 
putut acea. Pentru 
a fi acut într-ade
văr eficiență, ar fi 
trebuit ca toate ci
frele rostite să fie 
raportate la situația 
de ansamblu iar a- 
naliza să se declan
șeze de fapt odată 
cu întrebarea : ce 
facem cu ceilalți ? 
Pentru că organiza
ția nu este numai a 
unora, sau a câtor
va, ci a tuturor 
membrilor săi.

D. MATALA

© ILANTil^NÀ, 
N©AIPTEA...

(Urmare din pag. f)Măriei la trupul celui ce-și dădea sufletul. Peste un timp, băiatul incepu să facă ochi. încurajat, șoferul Adam îl așează pe targă, în salvare. Tînărul cetățean. Săi'toiu Pavel, era un electrician de la Sinaia, care in plină viteză, alunecase prea tare și s-a izbit de piatra kilometrică.

Lucrurile s-au liniștit din nou. sora și-a reluat locul pe scaunul ei, șoferul Ia fel și... la drum !Pină la Ploiești, nu mai erau decit vreo 7—8 km.Avea dreptate Goethe : „Clipă, rămii că ești atît de frumoasă“. Noroc rle lanterna aceea care, izbită, rămăsese totuși aprinsă !...Dar oare numai ea fusese norocul acelui băiat ?
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n roman cu o con
strucție strânsă, pe 
un motiv epic ce 
are darul să adu
ne într-un singur 
ghem firele unor 
biografii accidentate a scris 

Plafon Pardău. Cartea are 
mal întii meritul că re
flectă o mentalitate rela
tiv nouă, autorul înțele- 
gind bine că un roman 
inspirat de realități contem
porane nu poate fi o colec
ție de concluzii, pe care citi
torul le cunoaște, fiind rela
tiv edificat asupra lor, cit o 
repunere in discuție a pre
miselor, a faptelor și eveni
mentelor al căror sens se ca
de să fie descifrat de fiecare 
cit mai liber de prejudecăți. 
Deschiderea socială și po
litică a cărții, remarcabi
lă, este primul aspect ce 
trebuie semnalat. Plafon 
Pardău a avut excelenta 
idee de a-și prezenta e- 
roii intr-o condiție socială, 
dar și psihologică, de o ma
re autenticitate: așteptarea. 
Ne aflăm în 1958, în sala de 
așteptare a unui fost comitet 
regional de partid, înaintea 
audiențelor de dimineață ca
re încep la ora 8. Oameni 
diferiți, aduși în același loc 
de necazuri străine unul de 
altul, părînd de aceea că au, 
fiecare, problema lui, incon- 
fundabilă. Intr-un fel sau 
altul, însă, toți pun, și își 
pun, aceeași problemă, ur- 
mînd ca, ținînd cont de sta
rea actuală a lor, noi să^ pre
supunem șansele fiecăruia. 
Tulburător apare faptul că 
acela care numește sensul 
mai general al așteptării (sînt 
două feluri de așteptare, una 
care privește rezolvarea unor 
situații de moment, cum este 
acea a lui Sid, fost învățător,

amenințat cu pierderea pos
tului de muncitor necalificat 
la depozitul de cherestea și 
alta care depășește cazul con
cret și limitat luminînd șan
sele viitorului) este un învins, 
un sceptic care a renunțat la 
cel de-al doilea sens al aștep
tării. Amintindu-și punctul 
lor de pornire în noua socie
tate, plasat în urmă cu doi
sprezece ani. Sid spune; 
.,— Deci s-o luăm de la în
ceput. De la caleașcă, de la 
oiștea îmbrăcată în piele, să 
galopăm și oamenii să ne a- 
plaude ? Și cei de pe margini, 
și cei din caleașcă ? Mulțu
mesc, dar fără mine — Obo
seală ? — Lipsă de dorință. 
Nu vreau nimic. Poate atunci, 
făcîndu-se săpături arheolo
gice și descoperindu-mă, 
mi-aș fi descoperit și mie ce
va. Acum însă... — Prea tîr
ziu ? Sid mișcă mina dreaptă 
scurt, numai din încheietura 
palmei. — înseamnă că mai 
este un termen, undeva de
parte, în fundul zării, dar mai 
este — Paul, emoționat de
veni patetic — admite că mai 
este, și regretul e un termen, 
și trecutul e un termen, un 
termen al viitorului; nu, Sid, 
voiai să știi dacă și ce am 
construit în acești doisprezece 
ani: iată, iți răspund că o 
parte din ei am construit vii
torul, care nu există, și o al
tă parte, mai lungă, am cons- 
struit trecutul, care tot nu 
există; mi-am construit mie 
însă un trecut, ca să exist, 
m-am construit pe mine, 
m-am împotrivit surpării, 
disperării, tăcerii, morții, da
că vrei, urii, neadevărului. 
M-am împotrivit în mine în 
primul rînd, în condițiile în 
care se părea că pierd, în 
condiții care semănau cu o 
cădere ; am acceptat să cad

dar nici o clipă n-am încetat 
să mă opun prăbușirii“. Cum ? La această întrebare 
nici Paul și nici ceilalți nu 
răspund, mai mult, nu și-au 
propus să răspundă. Roma
nul se compune din narațiu
nile intersectate ale celor în- 
tîlniți într-o dimineață a a- 
nului 1958, înainte de ora 
8, într-o sală de aștepta
re. In încăperile de sus au 
loc scene și confruntări me
nite să ne facă să înțelegem

PJâtw F&rdâu

curmate. In același timp sti
lul sec și inchizitorial, de me
canism monstruos, pe care 
îl utilizează în alt birou, Ca- 
lomfirescu în discuția cu De- 
mian, activist capabil și cin
stit, pune încă mari semne 
de întrebare pe așteptarea ce
lor de jos. O scenă memora
bilă este, de asemenea, an
cheta din biroul lui Rianski, 
care transformă ruperea din 
neatenție a sigiliului de că-

Sub raportul consistenței 
personajelor se pot spune in
să mai puține lucruri, unele 
rămîn palid conturate, în ciu
da „istoriilor“ narate de fie
care. Se observă acest fapt, 
in aparență ciudat: nararea 
intimplărilor nu are funcțiu
ne caracterizantă, altfel spus, 
personajele suferă un proces 
de despersonalizare în cursul 
istorisirilor. Biografiile sint

primite, cu o încredere neal
terată, în așteptarea marilor 
schimbări care vor veni. Paul 

■fusese activist al organizației 
de tineret într-o perioadă în 
care un „lungan“. Tirnovea- 
nu, „cu o față albă, parcă de 
monah trăit între ziduri, nu 
țăran de sat de munte“, ros
tește memorabila maximă 
„cine nu se înscrie la tineret 
nu face două pițule ruginite“,

sau să bănuim șansele celor 
care așteaptă. Așa este, de 
exemplu, convorbirea dintre 
colonelul Cavafi și un secre
tar al comitetului regional 
de partid, convorbire prin 
prisma căreia temerile și spe
ranțele oamenilor de jos, din 
sala de așteptare, capătă con
firmări dar și infirmări. în
țelegem că este vorba de pre
ludiul unei noi etape în via
ța oamenilor, a societății, în 
care suspiciunea și abuzul, 
măsurile arbitrare și lipsa de 
considerație și înțelegere față 
de oameni, adesea priviți 
doar ca niște dosare inexpre
sive și maleabile, vor fi

PLATON PARDĂU:

tre o femeie de serviciu, Teo- 
fana, într-un adevărat caz de 
sabotaj, act menit să-i con
firme lui veșnica bănuială — 
obsesie — că fiecare individ 
este un prezumtiv „dușman“. 
Asemenea scene dau aștep
tării generale o consistență 
concretă, tulburătoare. Ele 
măsoară, îndreptățesc sau 
pun sub semnul întrebării 
speranțele, neliniștile, pasi
unile din care se compune 
așteptarea fiecăruia. Alterna
rea de planuri suprapuse este 
procedeul prin care prozato
rul obține cele mai notabile 
efecte.

ale lor dar la fel de bine pot 
fi și ale oricăror altora. Ele 
nu lasă urme adinei, incon- 
fundabile. Contextul, uneori 
pe larg expus, nu este trăit 
și asumat de către natura in
timă, individuală, a fiecăruia. 
Personajele par de aceea mai 
mult pretexte ale istorisiri
lor, împrejurărilor, e drept 
multe revelatoare in privin
ța contextului social.

Să luăm numai cazul erou
lui principal, animatorul a- 
cestei săli de așteptare : Paul, 
un ins la jumătatea vieții, 
are treizeci și doi de ani și 
trăiește, în ciuda loviturilor

cuvinte asupra cărora Paul 
însuși va gîndi în acest mod : 
„avusese glas de profet Tîr- 
noveanu acela, fiindcă, mai 
tîrziu s-a dovedit că a nu fa
ce parte din respectiva or
ganizație putea fi considerat 
un păcat de neiertat, asupra 
căruia nu se discuta“. Per
sonajul acesta foarte intere
sant nu este deloc comun. El 
face parte dintre acele struc
turi umane profund pozitive 
cărora însă istoria le dă și 
lecțiile cele mai dure. Aceste 
lecții lovesc într-un anumit 
fond de iluzii — care și fac 
frumusețea oricărui erou au

tentic — în naivitatea eroilor 
de bună credință dar care 
nu-și pot imagina că lor li se 
poate întîmplâ ceva, nutrind 
iluzia că ei sint scutiți de o- 
rice dezamăgiri : „Se aruncă 
intr-o apă a cărei adâncime 
nu era cunoscută, rîu cu im
previzibile obstacole „Dar; 
să fiu al naibii, rîse inăuntru-i 
Paul, le învingeam fiindcă nu 
stăteam prea mult să le pre
vedem, intrasem într-un flux 
istoric; simțeam istoria abia 
după ce se înfăptuia, buimă
ciți de a fi participat la ea. 
Ce-au făcut ei ? S-ar putea 
spune că puțin, în raport cu 
după aceea, cînd a venit co
lectivizarea, a început să se 
construiască, s-au produs alte 
mutații. Ce-a făcut el „în 
fond“ ? Nici nu-și continuase 
studiile. Nu-i spusese cineva 
„nu-ți continua studiile" sau 
„amînă-le, va veni o vreme 
cînd“ etc. etc., astea erau li
teratură, el nu mai simțise 
imboldul pentru felul acela 
de viață, îl chemase, ca în
poeziile moderne, strada și
rămăsese în stradă, cu un su
flet de Gavroche și o minte 
de comunist lucid; „lucid, 
luciditate, să fim lucizi“ scria 
el în articole, strigau în șe
dințe...“. Lecția istoriei con
stă în faptul că tocmai unui 
asemenea personaj romantic 
și entuziast, plin de iluzii. în 
fond un inocent care reco
mandă in toate ocaziile lu
ciditatea fără a Ști prea bine 
ce înseamnă ea, evenimentele 
îi vor administra o izbitură 
care-l face să fie, după doi
sprezece ani, tot în sala de 
așteptare. însă bl iste aici 
nu într-o stare de spirit „lu
cidă“ ci la fel de romantic — 
efervescent și mai ales de 
senin ca și în romantica pe
rioadă cînd j,simțeam ișțo-.

ria abia după ce se înfăptuia, 
buimăciți de a fi participat 
la ea“. Ce să însemne aceas
tă identitate a stărilor de spi
rit de atunci și de acum și, 
mai ales, cum de s-a păstrai 
ea ? Autorul nu ne răspunde 
la asemenea întrebări, cre
dem, capitale pentru a înțe
lege natura adincă a eroului, 
felul umanității lui profun
de. Acest lucru lipsește roma
nului : nu ce li s-a întîmplat 
oamenilor dar cum au trăit 
ei, ce fel de modificări au 
survenit, cine sînt ei de fapt 
acum, trecuți prin toate ace
le împrejurări. Oricum, pre
mise pentru o astfel de privi
re asupra destinului interior 
al personajelor — sau mă
car al unora dintre ele, cum 
este acest Paul, o mare posi
bilitate de erou, cum nu a- 
vem încă în proza actuală — 
există suficiente.

In fine, o ultimă constata
re: să observăm că aproape 
toate personajele, cu proble
me mai mici sau mai mari, 
sint profund prinse în aștep
tare, nici unul, oricit 
țele ar putea spune 
nu e închis 
definitivă^ 
Nici măcar

aparen- 
altceva, 
soluție 
calmă, 
primul 

secretar, omul care, în plan 
intim dar și într-unul mai 
larg, intuiește fără s-o decla
re încă răspicat că scadența 
așteptării se apropia vertigi
nos.

Prin ideea planurilor su
prapuse, foarte îndrăzneață 
și inedită în peisajul mono
ton al romanelor dedicate 
actualității, ca și prin între
bările deschise de unele per
sonaje „Ore de dimineață" 
este un roman singular. Un 
roman politic adevărat, de o 
neobișnuită autenticitate.

C. STANESCU

într-o 
sigură,

Virlan,
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IMPORTANT PAS ÎNAINTE 
pe domi Înfloririi

MULTILATERALE A PATRIEI
(Urmare din pag. I) 

mult de sub puterea liberului joc 
□I forțelor naturii, obținindu-se 
sporuri de producție garantate. 
Producția cerealieră in valoare 
de 16,7 milioane tone depășește 
de peste două ori producția ce
lor mai buni ani antebelici, in 
condițiile în care se afectează 
suprafețe noi culturilor de plan
te tehnice și furajere. Creșteri 
importante se remarcă și la 
efectivul de animale, creindu-se 
astfel bazele unei aprovizionări 
mai bune a populației cu ali
mente și a industriei cu materii 
prime.

Garanția ritmurilor susținute 
de dezvoltare economico-socială 
o constituie în mare măsură 
efortul amplu de investiții, prin 
dotarea economiei naționale cu 
noi capacități de producție, ri- 
dicind economic și social-cultu- 
ral toate județele țării. Pe a- 
ceastă cale in anul 1972 au fost 
date in folosință 336 capacități 
noi de producție, iar alte 80 de 
obiective au inceput să producă 
parțial. Volumul total al investi
țiilor din fondul centralizat al 
statului s-a cifrat la 83,8 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă un 
spor de peste 10 procente față 
de anul anterior.

România, fiind o țară socia
listă in curs de dezvoltare, 
este preocupată permanent de 
încadrarea activă în schimbul 
internațional de valori, de întă
rirea relațiilor ei cu țările socia
liste membre ale C.A.E.R. pe 
baza „Programului complex" a- 
doptat la București in 1971, de 
dezvoltare a legăturilor cu toate 
țările socialiste, cu celelalte sla- 
te ale lumii, fără deosebire de 
orinduirea socială, pe baza de
plinei egalități in drepturi și a 
avantajului reciproc. Avem aici 
în vedere nu numai simpla 
creștere valorică a relațiilor eco
nomice externe, ci și îmbunătă
țirea structurii exportului și con
cordanța importurilor cu nevoile 
dezvoltării economiei naționale.

Măsura finală a tuturor a

Chemarea Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești din județul Neamț 

Către toate uniunile cooperativelor meșteșugărești din tarăUniunea cooperativelor meșteșugărești din județul Neamț, exprimînd hotărirea tuturor membrilor cooperatori, a tehnicienilor și inginerilor, de a transpune neabătut în viață hotăririle Congresului al X-lea și ale Conferinței naționale a partidului, adresează tuturor uniunilor cooperativelor meșteșugărești din tară, chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor maximale de plan pe anul 1973, perioadă hotărîtoare pentru realizarea înainte de termen a actualului pian cincinal.Acționînd permanent pentru descoperirea de noi resurse locale și valorificarea superioară a rezervelor interne, pentru folosirea mai judicioasă a spațiilor, a utilajelor și a timpului de lucru, pentru dinamizarea tuturor factorilor ce contribuie la creșterea productivității muncii, înființînd noi secții de producție și prestări și dezvoltînd și modernizînd pe cele existente, extinzînd munca la domiciliu, organizînd la un nivel superior procesul de producție și activitățile de prestări de servicii către populație, asigurînd creșterea eficienței economice a tuturor unităților cooperației meșteșugărești, luptînd pentru introducerea și întărirea normelor eticii și echității socialiste, vom duce la îndeplinire următoarele obiective :• Depășirea planului producției marfă și al prestărilor de servicii industriale și neindustriale cu 18 000 000 lei, adică cu 6,4 la sută ;• Colectivele de cooperatori ce lucrează în sectorul de deservire a populației vor depune eforturi pentru depășirea volumului prestărilor de servicii pentru populație cu 800 000 lei peste sarcinile planificate ;• Pentru diversificarea nomenclatorului de prestații și servicii către populație, vom înființa un număr de 24 unități noi; în același timp, vom acorda o mai mare atenție și vom depune mai multe eforturi pentru îndeplinirea sarcinilor privind îmbunătățirea calității deservirii populației ;• Vom asigura realizarea integrală a volumului planificat de mărfuri, de bună calitate, pentru fondul pieții și depășirea acestuia cu cel puțin 13 000 000 lei, adică cu 13,5 la sută față de prevederile planului ;• Vom acorda întreaga atenție îmbunătățirii calității mărfurilor pentru export și vom realiza cu 9,4 la sută livrări peste plan si la termenele stabilite ;• Printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, folosirea rațională a forțelor de muncă, se va asigura creșterea productivității muncii cu 1 la sută peste nivelul planificat;• Vom acționa permanent pentru realizarea integrală a beneficiului planificat și depășirea lui cu un procent de minimum 3,3 la sută ;• Prin reducerea consumului de materii prime și materiale, prin valorificarea eficientă a resurselor interne și eliminarea rebuturilor, se va realiza o reducere a cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă, cu 2 lei față de sarcina planificată, obținîn- du-se economii peste plan în valoare le 600 000 lei ;• Ținînd seama de importanța economică a investițiilor vom acționa pentru creșterea eficienței lor. pentru îndeplinirea planului de investiții și atingerea parametrilor proiectați înainte de termen, contribuind astfel la o sporire mai mare a producției de bunuri și servicii, la creșterea rentabilității tuturor unităților cooperației meșteșugărești din județul nostru ;• Organizarea în condiții mai bune a instruirii practice a tinerilor cuprinși în diferite forme de calificare, astfel îneît, după absolvire, aceștia să se integreze cit mai rapid în producție. In vederea creșterii eficienței activității desfășurate în unitățile noastre, vom acorda toată atenția bunei organizări a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor, in mod deosebit prin forma de instruire la locul de muncă :• Folosind cu mai mare eficiență și perfecționînd continuu formele muncii cultural-educative de masă, vom lupta pentru crearea și manifestarea hotărîtă a unei puternice opinii de masă în vederea combaterii unor fenomene negative ce se mai manifestă în rindul cooperatorilor, împotriva favoritismului, a încărcării tarifelor, a oricăror atitudini necorespunzătoare, astfel îneît nici un client să nu plece nemulțumit din unitățile noastre, să nu existe reclamații întemeiate cu privire la calitatea produselor sau serviciilor executate. Vom acționa neabătut pentru cultivarea în rîndul tuturor cooperatorilor a trăsăturilor morale ale omului nou, constructor activ și conștient al socialismului și comunismului.U.J.C.M. Neamț, toate cooperativele din județ, toți membrii cooperatori vor depune eforturi sporite pentru îndeplinirea exemplară a angajamentelor asumate, fiind pe deplin convinși că astfel iși vor aduce contribuția la transpunerea în viață a înțeleptei politici a partidului nostru — de ridicare a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
CONSILIUL UNIUNII COOPERATIVE
LOR MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN JUDE

ȚUL NEAMȚ

cestor realizări ale dezvoltării 
potențialului economic și ale 
modernizării lui este creșterea 
nivelului de trai al poporului, 
satisfacerea tot mai largă a ne
voilor sale de ordin material și 
spiritual. Dovadă a corespon
denței depline dintre dezvolta
rea de ansamblu a forțelor de 
producție ale societății și ridi
carea nivelului de trai stau 
creșterea veniturilor bănești ale 
populației obținute de la secto
rul socialist cu 7,5 °/o față de 
anul precedent, a veniturilor din 
salarii cu 6,4in condițiile in 
care indicele general al prețu
rilor și tarifelor s-a menținut 
practic la nivelul anului prece
dent. Dacă adăugăm la toate 
acestea importanta sumă de 
40,1 miliarde lei acordate de la 
bugetul de stat pentru acțiuni 
social-culturale, creșterea volu
mului total al mărfurilor desfă
cute prin comerțul socialist, îm
bunătățirea condițiilor de locuit 
și a dotării tehnico-edilitare a 
localităților, dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a invățămîn- 
tului, asigurarea unor condiții 
mai bune pentru servirea medi
cală a populației, vedem un în
treg și complex program de ri
dicare a țării pe trepte supe
rioare de civilizație.

Toate aceste realizări ale anu
lui care a trecut în care sint in
corporate și străduințele și efor
turile generației tinere, sint o 
expresie clară a întemeierii o- 
biective a programului elaborat 
de partid, pentru progresul so
cietății noastre, o garanție a 
înfăptuirii angajamentelor de 
realizare a planului cincinal 
înainte de termen. Ele dovedesc 
existența resurselor și în primul 
rind a voinței, a hotâririi de a 
da viață prevederilor Congre
sului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale a partidului, de a- 
plicare consecventă a politicii 
științifice, marxist-leniniste a 
partidului, conform cerințelor și 
condițiilor concrete ale dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei, pentru cucerirea a noi trep
te de progres și civilizație.

MAGDALENA GRECIUC DUMITRU GAIDARGIDAN BORDEA

„Am învățat de cînd 
mă știu elevă". (Mag
dalena Greciuc)

nu 
De 
a- 
pe

— De cînd mă știu, am stat 
mai mult cu tata, și tata 
m-a împins de la spate, 
mică l-am admirat. Mi-1 
mintesc tot cu ochelarii 
nas, cu creionul în mină, 
scriind. îl admir, l-am admi
rat și mi-am spus cu ambiție, 
că vreau să ating jumătate ori 
un sfert măcar din ce a făcut 
el. Fiindcă el a fost ucenic, 
electrician, mecanic, a făcut 
și facultatea de matematică 
și fizică, dar a trebuit s-o în
trerupă, iar la 40 de ani a ur
mat Politehnica, la seral. Tot 
timpul mi-a spus : „am în
credere în tine“, nu m-a cer
tat, nu mi-a cerut să am cine 
știe ce note. Dar a contat 
exemplul lui și ideea că „are 
încredere“. Asta despre mine. 
Eu sînt însă și secretara 
U.T.C. a clasei, pot vorbi și 
despre ceilalți, mă interesea
ză ceilalți. Clasa mea e o cla
să bună. Totuși, mă preocupă 
categoria colegilor care nu-și 
fac datoria. Am avut un coleg, 
anul trecut, — anul acesta 
nu-1 mai avem, — care lua în 
permanență note proaste, de
venise o obîșnuiță ‘pentru el, 
nu a vrut nici măcar să-și 
salveze corigențele. Noi n-am 
intervenit; era prins într-o 
gașcă și devenise periculos să 
te amesteci, te puteai aștepta 
la orice. Ne vine greu să for
țăm lucrurile ; cei buni sînt 
cotați că fac pe grozavii, cei
lalți reușesc să-și facă mereu 
noi aliați ; aceștia din urmă 
sînt mai activi, pentru că lor 
nu li se reproșează că fac pe 
grozavii cu notele — nici n-ar 
avea cum. într-o situație 
m-am amestecat. Mă simțeam 
puternică în fața colectivului, 
și am discutat un caz în ca
drul adunării generale. Au 
fost elevi care m-au aprobat, 
majoritatea însă, nu, deși era 
un caz care merita dezbătut 
și toată clasa îl dezaproba pe 
elev. Cei buni trebuiau să mă 
susțină, dar știți ce au spus : 

.„De ce te amesteci, problema 
'trebuia lăsată pe seama pro
fesorilor“. Circulă o teorie 
printre noi, chiar dacă nu în
totdeauna este formulată : e 
mai bine să stai deoparte.
Mie mi se pare că nu se po
trivește cu vîrsta noastră a- 
cest stat deoparte.

„Sint și din aceia 
care consideră că cei 
care învață își pierd 
timpul". (Dan Bordea)

Văd 
le lipseștecărora

nu încearcă

— Nu întotdeauna trebuie 
să se judece mecanic procen
tele : uneori elevii obțin note 
mai slabe la unele materii, 
pentru că acordă mare atenție 
acelei mici specializări pe 
care o încep în liceu și, în 
rest, învață doar ca să se 
descurce. Sigur că sînt nume
roase note slabe care nu pot 
fi astfel justificate, 
colegi 
total interesul pentru cul
tura generală, 
să citească în timpul liber li
teratură clasică, citesc tot fe
lul de cărticele fără valoare. 
Știu un elev foarte bun care 
a decăzut fiindcă a fost atras 
să cunoască lumea „miracu
loasă“ a celor care se descurcă 
fără a face nimic, să încerce 
să mimeze a trăi și el așa, 
mai mult pe bulevard. Pro
blema este de ce nu se inter
vine ? Ca să intervii, trebuie 
să intri în acel grup, — zic 
eu — pentru că elevul respec
tiv, care a decăzut, a intrat 
într-o gașcă. Ori noi, eu, avem 
spaimă să ne apropiem de a- 
semenea găști. Sigur, poți in
terveni în clasă, pentru că ești 
coleg, în organizația U.T.C. 
Am observat, însă — poate nu 
la clasa noastră, aceasta fiind 
o clasă bună — o retragere a 
opiniei publice. La un moment
dat, cînd elevul este în „cobo- 
rîș“ se spune „nu-i nimic, e 
un moment trecător, își va re
veni“, cînd panta se accen
tuează se spune că este o 
neglijență, mai e timp să se 
redreseze, iar cînd acesta a a- 
juns la capătul pantei, se de
clară, dezinvolt, că nu mai este 
nimic de făcut, cauza-i pier
dută. Oricum, însă, nu clasa 
îl aduce aici, ci faptul că ele
vul nu a învățat să poarte o 
răspundere. Cînd un asemenea 
elev vrea să se ducă la film, 
la un ceai, la o petrecere, cere 
bani, cînd vrea să-și cumpere 
țigări, cere bani, părinții îi
dau, iar eu cunosc cazuri cînd 
nici măcar nu-i întreabă de 
ce le trebuie banii ; pă
rinții le lasă foarte multă 
libertate, pe care copiii o 
folosesc rău sau pur și sim
plu nu știu să o folosească. 
Cred că, în virtutea acestei to
leranțe, elevul devine incon
știent, la el ideea muncii nu 
ajunge, „fraierii“, pentru el, 
sînt cei care învață și nu-și

viața. Eu nu mă con- 
fraier că-mi sacrific 

acesta-i cuvîntul 
pentru învățătură, 

că scăpăm, noi și 
am 

autentică 
răspunderea rea-

„trăiesc" 
sider 
timpul, 
exact, 
Se pare 
școala, momentul în care 
putea declanșa o 
răspundere, 
lizării proprii.

„Sâ vâ explic invo
luția mea"... (Dumitru
Gaidargi)

— Nu sînt într-o 
favorabilă aici, la 
Am două corigențe. 
poate pentru că am 

postură 
discuție.
Le am 
fost și

MASA ROTUNDĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"

CONTROVERSE 
ÎN JURUL

CATALOGULUI
De ce depinde formarea

opiniei elevului față 
de propria datorie

*

bolnav, dar și pentru că ade
sea, lingă un 8 a venit și un 
doi... Am crescut ca ani, nu și 
în sensul aspirațiilor. Nu-mi 
cer mult, mă mulțumesc cu 
puțin. într-a VIII-a, am avut 
media 9,50, într-a Vil-a me
dia 10, la liceu am reușit cu 
8,70. Cum se explică involu
ția ? Poate automulțumirea, 
poate fiindcă atunci cînd am 
reușit la liceu am crezut că 
am obținut o mare performan
ță, și-mi ajunge atît, poate 
prieteniile, poate și atmosfera 
din clasă, pentru că la noi fie
care caută s-o scoată la capăt 
cu media, nu să ia note bune, 
caută să fie mai altfel, ieșit 
din comun, dar cu o glumă la 
ore, și asta a dăunat învăță
turii. Cînd eram mai bun la 
învățătură am încercat să în
drept lucrurile, oarecum. Dar 
vremea a trecut, n-am reușit 
cu mine însumi. Am consacrat 
și prea mult timp sportului, 
acum însă m-am lăsat. Nici 
cu matematica nu m-am mai 
împăcat; n-am putut s-o în-

i
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țeleg eu, ori tovarășul profe
sor s-a ocupat doar de cei 
care știu ceva matematică, sau 
ne-a dat să învățăm din ma
nual, fiindcă ne vedea neinte
resați. Eu cred că tovarășii 
profesori nu vin cu o prea 
mare plăcere în clasele slabe 
și asta dăunează. Totuși, nu 
pot ocoli adevărul : învăț pu
țin, și cînd -eram mic învă
țam puțin, dar prindeam lec
ția în ore ; dar acum, în anul 
IV, o oră și un sfert de învă
țătură mi se pare și mie in
suficient. Ce fac cu restul 
timpului ? Citesc, pierd nopțile 
citind fără un scop anume, 
mă plimb. Am fost și anul 
trecut corigent, 
mi-am dat seama, 
cat de învățătură ; 
pierdut, doar eu.

dar acum 
m-am apu- 
nimeni n-a

„Avem foarte puțin 
timp să ne consacram 
unii celorlalți". (Cecilia 
Predoiu)

— Colegul nostru, Gaidargi, 
spune că și-a dat seama de 
ceea ce a greșit, că trebuie 
să învețe, că va învăța. N-a
vem de ce-1 suspecta de ne- 

sinceritate. Am totuși impre
sia că prea repede ne conso
lăm cu gîndul că te poți în
toarce la ceea ce n-ai făcut, 
să recuperezi, că se trece ușor 
peste faptele de fiecare zi. 
Noi avem puțin timp de îm
părțit cu colegii. Pe unii «mai 
încerci să-i ajuți, și eu am fă
cut-o, dar ei te desconsideră. 
Depinde foarte mult cum ai 
pornit; dacă pornești de la 9, 
■de la 10 decazi mai greu. Și 
mai e ceva : sînt și tovarăși 
profesori care au unele pre
judecăți și te apreciază după 
această pornire ;■ nu generali
zez, dar cel bun ia mai ușor 
note bune, iar cel slab, une
ori, ia note mai slabe, chiar 

dacă se întîmplă să 
și el la o lecție ca

răspundă 
cel bun.

puțin„Știm prea 
despre modul de a trăi 
exemplar". (Adriana 
Crâciunescu)

— S-a repetat deseori în 
discuție întrebarea „care sînt 
cauzele pornirii pe un drum 
greșit ?“ N-am prea mare ex
periență, ca liceană, sint la în
ceput, totuși m-am gîndit că 
elevii care o pornesc pe căi 
greșite n-o fac doar pentru 
motivul că au o viață ușoară, că 
sînt întreținuți de familie, 
fără a li se cere în schimb nici 
un efort — cum s-a afirmat 
aici. De cînd mă știu am avut 
ce am dorit, am avut, deci, o 
viață ușoară. Și totuși, am în
vățat, am fost foarte corectă.

Pe mine mă frămîntă un lu
cru. Trăim în secolul vitezei. 
Totul se face în grabă și a- 
ceastă pripeală este uneori fa

tală. Părinții — știu de la co
legi — sînt prinși în produc
ție, în gospodărie, au prea pu
țin timp să se ocupe de copii. 
Copilul care învață de la pă
rinți munca n-o va ocoli nici
odată. Graba aceasta se ma
nifestă și în școală. Din pri
mele clase facem cunoștință 
cu materii diferite și de difi
cultate tot mai mare, dar unde 
sînt orele acelea în care un 
om cu experiență îți vorbește 
despre viață ? Se tot spune 
că sîntem la o vîrstă la care 
sîntem capabili să răspundem 
de noi, dar tocmai la vîrsta a- 
ceasta sîntem influențabili.

„Au început corigen
tele trimestriale și"... 
(Barbu Rotaru)

— Mă încadrez poate — si
gur, nu poate — în categoria 
elevilor slabi. Am corigențe la 
cinci materii. Nu pot ex
plica ce fac de învăț puțin, 
fiindcă anturaj rău n-am. Mă 
plimb mult. Nici clasa nu e 
prea bună, vreo patru, cinci 
se ridică peste nivelul celor
lalți, restul sînt mediocri, se 
trag înapoi unii pe ceilalți, nu 
este un climat stimulativ.

P. S. — Completarea tova
rășului Virgiliu Pop, direc
tor al Liceului 43. „A inter
venit la el multă, multă ne
seriozitate. E ca un aluat ne
lucrat, trebuie lucrat, dar 
fără contribuția lui nu se 
poate. La 18 ani, voința i 
se topește ca untul la soa
re, e inadmisibil de copilăros. 
Se lamentează pentru cori
gențe, dar n-are tăria să 
analizeze de ce a ajuns aici. 
Din cauza timpului neordanat 
și neocupat cu învățătura, al 
indisciplinei. Lipsa voită de la 
orele de curs mi se pare ex
trem de gravă. împreună cu 
organizația U.T.C. facem un 
calcul al orelor chiulite ; ei, 
elevii, vorbesc la Economia 
politică și la alte ore despre 
activitatea societății pentru a 
realiza cincinalul în patru ani 
și jumătate, fără să se gîn- 
dească că în acest cincinal 
intră și orele muncite de ei 
pentru învățătură, 
scădem însă orele 
chiulite ?“

De unde 
nemuncite,

de bine
". (Dâ-

„Plictiseala 
este cea mai rea 
nuț Pop)

Voi încerca să mă opresc a- 
supra problemei „egoismului“ 

mai mult decît toate 
încasate pe nedrept, 

urme adînci. Două,

elevilor buni și asupra pier
derii timpului. Cînd colectivul 
în care trăiești nu te solicită, 
cînd ai vrea să pui umărul și 
nu îndrăznești, de teamă să 
nu fii refuzat, cînd aștepți cu 
sufletul la gură să ți se ceară 
părerea și aștepți în zadar, 
ești cuprins de mirare, de pă
rere de rău și mai apoi de in
diferență. Bun ori rău, silitor 
sau mai puțin, aceste stări te 
lovesc 
bătăile 
lăsînd 
trei schimbări de colective în 
care lucrurile se petrec ca mai 
sus și devii închis, atît de în
chis, încit ca elev bun pari 
egoist iar ca elev slab pari 
refractar. După mine, nu exi
stă elevi, fie ei foarte buni, 
egoiști. Sînt cazuri în care cei 
răspunzători de formarea noa
stră trec fără să observe cînd 
un elev se află la o răscruce, 
fără să-l abată. își va reveni, 
spun ceilalți, în cel mai bun 
caz, mai avem timp să inter
venim. Știți că eu am văzut 

colegi care au început să ur
ce și nimeni nu a băgat de 
seamă urcușul lor, și atunci 
au ales drumul lin, ușor, la 
vale. E ușor, e bine să mergi 
la vale, dar cînd nu lupți pen
tru ceva, cum s-a văzut că nu 
luptă colegi de-ai noștri, pen
tru că nu și-au propus ceva, 
încet, încet te cuprinde plicti
seala. Plictiseala de bine e 
cea mai rea. Asta i-a scufundat 
pe unii colegi de-ai noștri în- 
tr-o apatie și indiferență to
tală, din care nici cearta, nici 
rugămințile, nici sfaturile nu-i 
mai pot scoate. Poate să gre
șesc, fiindcă-mi lipsește expe
riența vieții, cînd eu socotesc 
că acesta-i momentul de cri
ză în care nu se mai poate 
acționa decît printr-un șoc, 
printr-o schimbare radicală. 
Dar nu văd ca el să se produ
că în școală. Soluția ar fi in
trarea în viață, dar nu în ori
ce fel de viață, ci într-una 
sănătoasă, ca cea dintr-o în
treprindere, în care să fii' for
țat să crezi în utilitatea ta, 
să ai un țel.

„Mai departe nu-fi 
dau voie să te ames
teci"... (Roxana Vasih- 
co)

— Nu, nu e atît de simplu 
să intervii în viața unui co
lectiv, a unui coleg. Mi-am 
pus și eu problema : ce por
nește de la organizația U.T.C., 
ce nu pornește de aici ? Sîn
tem extrem de datori pe plai 
nul acesta. Ar trebui să ai tu, 
utecist, ce oferi. Cei buni au, 
dar sînt prea mult solicitați 
pentru ei ; cei mai puțin buni 
n-au credit, chiar dacă au timp. 
Și totuși și timpul acesta — lip
sa lui — ar fi o barieră care 
s-ar putea ridica, cu efort. Ne 
lipsește însă, adesea, altceva 
— autenticul spirit de utecist. 
Ep văd cum organizația noa
stră ajunge să fie considerată 
în locul unui ideal tineresc, o 
instituție cu salariați, cu gra
fice, cu situații, cu instruc
țiuni, ceea ce afectează întîl- 
nirea cu colegul, sensibilita
tea, omenia, devenim rigizi și 
timpul puțin 
îl ocupăm cu 
Nu ne putem 
ranțele într-o 
dacă ședința e bună. Organi-

pe care-1 avem 
lucruri oficiale, 
pune toate spe- 
ședință, chiar

CECILIA PREDO1U
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zația noastră, înainte de in
structaje și statistici, trebuie 
să lucreze astfel, îneît elevul 
să ajungă a deține foarte 
timpuriu mobilul învățăturii 
sale, al muncii sale.

„Am calitatea unui 
elev mai puțin bun"... 
(Ion Marian)

— Ca să nu spun slab, ceea 
ce este mai adevărat. Am luat 
în glumă trimestrul întîi, cre- 
zînd că-mi va fi ușor să fac 
în așa fel îneît să nu rămîn 
corigent. Am lipsit, nu am în
vățat, iar la sfîrșit de trime
stru — un duș rece, care, cred 
eu, m-a trezit la realitate. Fac 
un pas care mă va ajuta să 
am puterea schimbării : recu
nosc. Iată de ce am ajuns aici: 
am intrat într-un grup de 
prieteni ,,buni“ care mă con
vinseseră că-mi fac „un bine“ 
atunci cînd mă determinau să 
lipsesc și să stau cu ei. Trei 

luni de inconștiență, pasivi
tate, se plătesc — nu o spun 
cu demagogie. îmi recunosc 
partea mea de vină și adaug 
și eu că nu se sare în ajutor 
la timpul potrivit, măcar cu 
o prietenie frumoasă, cu up 
cuvînt bun. Cineva spunea 
aici că nu se apropie de ele
vii răi, pentru că ar fi influen
țați în, rău. Nu cred : un elev 
bun, dacă este bun cu adevă
rat, nu poate fi corupt să nu 
mai fie la fel de bun, dar el 
îl poate influența pe un co
leg ca mine. Deocamdată, un 
lucru mi-a devenit limpede : 
ce înseamnă să lipsești de la 
școală, să pierzi lecțiile. După 
o asemenea înțelegere, trebuie 
să urmeze și altele.

„Frica de a te gîndi 
ce vei face mîine". 
(Daniela Ambrono)

— De teama să nu apă
rem demagogi și conformiști, 
ocolim să spunem niște lu
cruri ferme. A învăța, pentru 
noi, a devenit, cred eu, o lege. 
Nerespectind-o, te plasezi sin
gur in afara problemelor ma
jore ale societății, te așezi de 
o parte, lipsind-o de o va-

în-
pe o colegă a 

cum de se complace 
inferioritate,

„Am

loare morală. învăț pentru că 
trebuie să mă realizez, fiecare 
din noi are un anumit ideal. 
Greșeala este, am înțeles și 
aici, că rnulți nu îl au bine 
conturat, așteaptă să le fie 
formulat de altcineva, să le 
fie impus din afară, 
trebînd-o 
mea
în acea inferioritate, mi-a 
răspuns: „Am motivele
mele să rămîn corigentă“. Ce 
atitudine trebuie să iei în fața 
unui asemenea refuz catego
ric de a învăța ? Probabil că 
se teme de ceea ce va trebui 
să fie după terminarea liceu
lui, căci, bineînțeles, va tre
bui să facă ceva. întotdeauna 
am ajutat elevii slabi, dar 
consider că trebuie să existe 
înțelegere și din partea lor. 
Nu știm ce să facem dacă ni 
se răspunde „nu e treaba ta, 
ce te amesteci“. Această men
talitate, că vrem să facem pe 
grozavii, noi, „tocilarii“, este 
îngrozitoare. Ba, mai mult, în 
ședințele U.T.C., elevii slabi 
devin imuni la observațiile 
noastre, la discuțiile colecti
vului, sînt prezenți numai fi
zic.

este.
fel 

unor colegi care 
aici, 

interes,

Nu- pot 
resemnarea

Trădau o 
de ac- 

I-am cu- 
totuși

„M-a schimbat carti
erul"... (Dan Petrescu)

— Cînd nu locuiam în Balta 
Albă, eram elev bun. Cartierul 
m-a schimbat. Aici am intrat 
într-un anturaj păcătos, care 
m-a rupt de la învățătură. E 
drept, am dedicat și sportu
lui prea mult timp. Eu, în 
timpul vacanțelor lucrez cot 
la cot cu muncitorii și știu ce 
este munca...

Tovarășul director a ți
nut să adauge următoarele : 
Cartierul acesta nou este mi
nunat, și apoi, omul sfințește 
locul. Mă întristează cum se 
alterează un fond bun cu di
verse practici care nu mai ca
drează vîrstei : ba o rișcă, ba 
o țigară, o prietenie cu per
soane certate cu miliția, cu 
munca. Anturajul nu l-a îm
pins la o acțiune de delincvent, 
ci la pierdere de vreme, — 
o delincventă față de propria-i 
persoană pe care o lasă să în- 
tîrzie în maturizare, față de 
un ideal. A fost invitat la dis
cuția aceasta pentru că ni
meni nu-1 consideră o cauză 
pierdută, chiar dacă a rămas 
repetent și acum din nou co
rigent. Poate că din ceea ce 
au spus colegii a desprins și 
el ceva...

„Tot despre fami
lie"... (Mircea Ban)

— Observ cît de des a re
venit în discuție cuvîntul „to
tul depinde de punctul de 
pornire în viață, de familie“. 
Așa și este. Nu- pot în
țelege de 
și blazarea 
au vorbit 
lipsă de 
țiune întristătoare, 
noscut efemer aici, 
mi-a.m dat seama că n-au a- 
juns să se cunoască, să se în
țeleagă și mai ales să dorească 
aceasta. Cel mult Știu că au 
rămas corigenți, pentru că lu
crul acesta este evident, că au 
pierdut timpul. Dar de ce ? 
— asta era important de știut. 
Socot că lor le-a lipsit clipa 
întîlnirii cu viața adevărată, 
momentul acela de sincerità" 
totală în care nu-ț 
fii demagog cu tine însuți, și 
recunoști că ai recurs la ca
lea cea mai ușoară în viață — 
să te descurci cumva. Mă gîn- 
deam că noi tot criticăm acti
vitatea tehnico-productivă 
pentru modul cum este orga
nizată. Și mie mi s-a părut 
nepotrivit ceea ce fac, fiindcă 
sînt la o clasă de matemati
că, și în loc să reparăm cal
culatoare pilim. Muncitorul 
căruia i-am fost încredințat 
împreună cu un coleg, a stat 
de vorbă cu noi, ne-a povestit 
viața și munca lui, și astfel 
am cunoscut un om, o luptă, 
un devotament pentru socie
tate. Chiar dacă n-aș mai face 
nimic de aici înainte la prac
tică, tot aș spune că mi-a fo
losit. Fiindcă am extras de la 
acest om o neprețuită lecție : 
să dorești să realizezi ceva în 
viață, ceva durabil. Asemenea 
discuții ar lecui de blazare și 
plictis pentru școală, cred eu, 
orice recalcitrant.

„Cîte o dată trebuie 
să discutăm 
te". (Carmen 
cu)

— Ca secretar 
ceu pot fi luată 
pentru cei care încarcă procen
tul corigențelor, al indiscipli- 
naților, și nu sînt puțini. De 
ce nu reușește organizația 
U.T.C. să le clatine pasivita
tea ? Pentru că se luptă doar 
în și cu ședințele. Avem șe
dințe multe, discutăm mult 
despre învățătură dar rezul
tatul este infim, colegii nu te 
ascultă, ori discută de dragul 
de a vorbi, ca să scape de 
tine, secretar, să se termine 
ședința. Dacă nu s-ar numi 
ședințe, ci ar fi niște discuții 
colegiale, care să se coboare 
din sfera oficialului, al pre
zidiului în lumea clasei, cu 
problemele ei, ca să-i poți în
țelege și să te poată înțelege 
ar fi altceva. Dacă biroul ar 
rămîne cu colegii în recreații 
și ar discuta situațiile, uneori 
chiar mai tare, mai dur, căci 
e nevoie și de duritate, ar de
clanșa măcar rușinea, pentru 
că la început trebuie să-i fa
cem să învețe măcar de ru
șine.

le sincerità^ 
•ți permiți

cu durita-
Stoenes-

U.T.C. pe li
la întrebări
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„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 JOI 15 FEBRUARIE 1973Nimic mai caracteristic și mai definitoriu pentru lucrările conferinței organizației județene Constanța a U.T.C. decit vădita preocupare a participanțllor pentru abordarea lucidă și realistă a îndeplinirii obiectivelor ce stau în fața uteciștilor constănțeni, ho- tărîrea lor fermă de a face ca forumul reprezentanților tineretului din județ să se constituie ca un larg schimb de experiență pozitivă, o platformă rodnică de lucru pentru activitatea viitoare. In această privință caracterul concret al dării de seamă ca și al intervențiilor parțicipanților, finalizate prin propuneri și sugestii utile perfecționării acțiunilor organizațiilor U.T.C. a asigurat conferinței un teren fertil de desfășurare consfințit în ultimă instanță în programul de activități adoptat.De altfel, acest mod de desfășurare a. conferinței a fost un răspuns prompt Ia îndemnul pe care tovarășul Vasile Vîlcu, prim secretar al comitetului iudețean al P.C.R. la începutul lucrărilor conferinței, l-a adresat tuturor reprezentanților u- teciștilor. Astfel, remarcînd bunele rezultate obținute în ultimii ani de către organizațiile de tineret din această parte a țârii, primul secretar al comitetului județean de partid a a- fătat că sînt în continuare necesare eforturi de îmbunătățire, pentru a crește contribuția tineretului la eforturile de îndeplinire a hotărîrilor recentei conferințe a organizației județene de partid. „Pentru aceasta, spunea vorbitorul, trebuie ca uteciștii să participe efectiv și într-o mai mare măsură la realizarea și depășirea planului de producție, să acționeze permanent și cu toate forțele pentru obținerea unor produse de calitate, să se afle în fruntea acțiunilor de economisire a materiei prime, să se mobilizeze pentru a face ca în agricultură să obținem producții și mai mari. Tocmai în acest sens trebuie privite sarcinile ce revin uteciștilor, tinerilor, astfel încît preocuparea pentru formarea și educația lor să se desfășoare pe terenul rezolvării problemelor specifice județului, printr-o mai mare contribuție proprie, alături de toți oamenii muncii, la realizarea obiectivilor sale".lnsușindu-și unghiul de vedere prin care primul secretar al comitetului județean de part;d a apreciat rolul uteciștilor în eforturile de ridicare a județului la un nivel de prosperitate mai înalt, numeroși vorbitori au împărtășit conferinței realizările obținute în ultima vreme, în intenția generalizării lor

și în alte colecțive, au formulat aprecieri și sugestii uțile per tru ca antrenarea tineretului la perfecționarea întregii activități a organizațiilor U.T.C. să cunoască noi valențe și să răspundă imperativelor pe care secretarul general al partidului le-a adresat tinerei generații.Astfel, reprezentanta uteciștilor de la întreprinderea integrată de lînă din Constanța, Ioana Stoenescu, a prezentat conferinței inițiativa luată de organizația pe care o reprezintă intitulată „Punctualitate, randament, calitate“.Caracterul concret al acestei

a propus .ca Direcția județeană a' cadrelor de muncă să elaboreze un nomenclator cu specialitățile necesare de forță de muncă pe baza perspectivei de dezvoltare economică a județului. Tot în această problemă Numan Cetin, de la Liceul industrial energetic din Constanța, sugera ca practica în producție a elevilor să se realizeze pe viitoarele locuri de angajare a acestora, întrucît există încă mari deosebiri între ceea ce e- levii învață la școală și activitatea lor din uzină. In același timp, pentru a sprijini integrarea lor în producție, el a cerut
CONSTANȚA Caracterul

concret decide 
eficiența activității 

educative
inițiative și rezultatele frumoase pe care le-a înregistrat deja, aplicarea ei au constituit cea mai bună recomandare și pentru alte organizații care s-au angajat să contribuie la extinderea ei, lărgindu-i astfel și sfera de eficiență. Același traseu l-a urmat și o altă experiență, a- ceea a brigăzilor de muncă și educație comunistă, împărtășită pe larg conferinței de către secretarul comitetului U.T.C. din portul Constanța, Traian Dașo- veanu, brigăzi care s-au dovedit deosebit de rodnice în procesul de racordare a activității educative cu problemele producției. Prin asemenea argumente uteciștii constănțeni și-au exprimat hotărîrea de a se înscrie cu rezultate de prestigiu în Întrecerea inițiată de biroul C.C. al U.T.C. sub deviza „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen".Abordînd problema practicii în producție a elevilor, Chisoi Rodica, de la Liceul nr. 4 Constanța, a propus ca Ia terminarea școlii, o dată cu examenul de bacalaureat să se formeze comisii care să ateste pregătirea elevilor la orele de instruire tehnico-productivă. Totodată ea

să se dea dreptul elevilor de a lua parte la activitățile cabinetelor tehnice de inovații și raționalizări ale uzinelor respective. Răspunzînd acelorași preocupări legate de îmbunătățirea activității de viitor, strungarul Dumitru Despina de la I.M.U. Medgidia, sublinia necesitatea ca elevii de școală profesională, să se constituie din anul III al școlii în brigăzi care să funcționeze la fel ci cele formate' din muncitori mai vîrstnici, precum și înființarea unei școli tehnice a uzinei chiar în incinta acesteia.Exprimînd voința uteciștilor de la Șantierul Național de irigații din Valea Carasu de a prelua inițiativa prelungirii vieții utilajelor terasiere și a agregatelor de pompare, comandantul șantierului, Aurel Bărariu, a adus la cunoștința conferinței că tinerii de pe șantier au ho- tărît să prelungească viața a zece utilaje terasiere si a 20 mașini auto ; să contribuie Ia creșterea productivității muncii cu 1 Ia sută șl să realizeze economii de materiale și carburanți în valoare de peste 2 milioane lei. Ei vor contribui, de asemenea. la reducerea consumului de energie electrică cu 5 la sută.

De un ecou favorabil s-a bucurat în conferință experiența organizațiilor U.T.C. din comuna Valul Traian. Astfel, Vasile Burcea. a arătat că, de curînd, s-a înființat în comună un cineclub al tineretului care a realizat deja două filme. El a propus comitetului județean ca filmele să fie difuzate și în alte organizații U.T.C. din comunele județului ca instrumente utile pentru educarea dragostei tinerilor pentru obiceiurile satelor în care trăiesc, pentru dezvoltarea sentimentului de dragoste față de tradițiile locale. Iar cooperatoarea Angela Leța, a vorbit despre faptul că monografiile cooperativelor a- gricole în care lucrează tinerii ar putea fi de mare folos activității cercurilor de învățămînt politic.Trecîndu-se la alegerea noilor organe conferința a reales ca prim secretar al Comitetului județean Constanța al U.T.C. pe tovarășul Constantin Jurcă.In încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul tovarășa Ilie Silvia, secretară a C.C. al U.T.C. care apreciind angajamentul u- teciștilor constănțeni de a se alătura tuturor celor ce au răspuns chemării adresate de Biroul C.C. al U.T.C. prin întrecerea „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen", a subliniat necesitatea de a se lărgi aria de acțiuni întreprinse, iar organizațiile U.T.C. să facă mai mult pentru cunoașterea de către tineri a problemelor și sarcinilor economice ale județului, ale u- nității în care îsi desfășoară activitatea fiecare colectiv. „întreaga viață de organizație a u- teciștilor. a subliniat în continuare vorbitoarea, trebuie să se subordoneze obiectivului prioritar de dezvoltare a răspunderii sociale a tinerilor față de înfăptuirea sarcinilor ce le revin, iar aceasta presupune înțelegerea concretă a muncii, printr-o acțiune concretă".Ca un suprem argument al ho- tărîrii de acțiune a tinerilor de pe meleagurile constănțene. participanții la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R.. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. prin care s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru a se ridica la înălțimea sarcinilor trasate de partid, de' a urma neabătut, la locul de muncă. în viața de toate zilele, exemplul strălucit pe care conducătorul partidului și statului nostru îl oferă oamenilor muncii, prin abnegația și devotamentul cu care își slujește patria și poporul.
MIRCEA TACCIU

aptul că în conferința organizației U.T.C. a județului Suceava a dominat relevarea experiențelor pozitivenu a însemnat nicidecum un semn de automulțumire ; dimpotrivă, întreaga desfășurare a lucrărilor s-a constituit într-o puternică năzuință de autode- pășire, la temelia căreia uteciștii puneau activitățile, inițiativele și faptele care merită dreptul de generalizare. Nici o clipă n-a fost uitată unitatea de măsură care dă valoare autentică activității cotidiene a organizației U.T.C. ; atitudinea tinerilor față de muncă.De la bun început, dezbaterea a pornit de la un barem foarte ridicat de exigențe exprimat prin cuvîntul tovarășului Miu Dobrescu, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R. : confruntarea muncii uteciștilor cu obiectivele pe care întreg județul și le-a propus, ca o angajare față de partid, personal față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în marea întrecere a țârii pentru realizarea cincinalului înainte de termen. „Am desprins din darea de seamă prezentată conferinței — spunea vorbitorul — că uteciștii, întregul tineret sucevean este hotărît să-și amplifice aportul la înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal- Comuniștii își pun năcjejdea în consolidarea organizatorică și politică a organizațiilor U.T.C., încît acestea să aibă capacitatea de a canaliza voința și energia tineretului spre realizarea unor asemenea sarcini", încrederea aceasta, avansată atît de generos, solicita replica activității, iar conferința și-a făcut programul de acțiune în acest sens, punctul de plecare constituindu-1 datele muncii desfășurate de tinerii muncitori, țărani, ingineri, tehnicieni, intelectuali, elevi și studenți. Viitoarea activitate are ca prim obiectiv realizarea unei perfecte întrepătrunderi între munca profesională și cea politică — atitudinea față de muncă re- prezentînd astăzi o atitudine politică și civică. Așa au privit lucrurile participanții Ia dezbateri. Sînt, într-adevăr. rezultate care merită cultivate, inițiative pe care organizațiile U.T.C- trebuie să le extindă, aprecia loan Buhu, prim-secretar al Comitetului municipal U.T.C. Suceava. loan Cușmir, secretar al comitetului U.T.C. — Combinatul de hlrtie și celuloză — Suceava, Constantin Pasăre, secretar al comitetului U.T-C. — Exploatarea minieră Vatra Dornei, ca și alți vorbitori au întregit ideea explicînd că, de fapt, atitudinea față de muncă a tînărului nu poate fi tratată simplist, numai după corectitudinea cu care acesta vine la

program și lucrează în producție, ea reprezentînd mult mai mult. în primul rind, declanșarea entuziasmului, a răspunderii față de sarcini, înțelegerea resorturilor educative ale Obiectivelor pe care și le propun propriile colective, țara între..- gă. în modul acesta, tinerii pot fi călăuziți spre întrecere, spre autodepășire profesională, spre inovații și invenții. Sigur, mîn- dria cu care se discuta era justificată, întrucît destule organizații, ca cele de la C.I.C.H. — Suceava, U.M.T-F. Gura Humorului, întreprinderea de piese de schimb — Suceava,

nu li s-a părut firesc ca pe traseul unui cincinal al calității, 40 la sută din totalul întîr- zierilor, absențelor nemotivate, al învoirilor șl concediilor fără plată să revină tinerilor, că, de pildă, într-o mare întreprindere, cum este cea de tricotaje „Zimbrul", mulți tineri să lucreze sub normă. După cum s-a considerat ca un efect direct al slabei munci de.educație, faptul că la ora actuală un mare număr de tineri din județ nu au răspuns chemării de a se încadra în producție. S-a făcut apel la răspunderea proprie a fiecărui utecist, dar și la
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organizațiilor U.T.C.au anticipat chemarea adresată de Biroul C.C. al U.T.C. — „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“ cu inițiative proprii, menite să evidențieze sensul politic mobilizator al acestei întreceri. Au fost și alți vorbitori care, preluînd o idee din darea de seamă, au apreciat că trebuie perseverat pentru a adînci activitatea la nivelul fiecărei organizații, încît acolo unde lucrează și trăiesc zi de zi tinerii să se desfășoare întreaga muncă politică, concreti- zîndu-se în angajamente proprii, în acțiuni eficiente.Important ni se pare faptul, subliniat de către Vasile Țăran, secretar al comitetului U.T.C. C.E-I.L.-Suceava, că tînărul trebuie privit în dubla sa ipostază : de producător și beneficiar al bunurilor. Judecind lucrurile prin această prismă, care implică și drepturi și îndatoriri, a fost, de înțeles spiritul exigent cu care au fost puse în balanță rezultatele și s-a insistat asupra îndatoririi ca fiecare tînăr să devină un model de conduită socialistă. Uteciștilor

modul în care organizațiile U.T.C. acționează cu mijloacele activității politice pentru influențarea atitudinii față de muncă.în momentul în care conferința s-a referit la consolidarea politică a organizațiilor U.T.C., aceasta a însemnat. totodată, atingerea unui punct, nevralgic pînă acum : practicarea în destule organizații U.T.C. a unei munci în general, care nu a putut duce la departajarea activității pe specificul categoriilor de tineri- Teodor Năstase, secretar U.T.C. la Autobaza transporturi — Rădăuți, Ju- rischi Dragoș, secretar al comitetului comunal U.T.C. Li- teni, Valentina Paraschiv, secretara comitetului U.T.C. — satul Bursuceni, comuna Verești aveau dreptate subliniind că problemele se pun altfel în organizațiile cu profil minier, altfel pe un șantier, ori în transporturi și cu totul altfel în agricultură ori în școli. De a- ceea. referirile la stilul de muncă au avut ca centru do greutate modul în care organizațiile ’ U.T.C. trebuie să stăpî-

nească problemele specifice ale tinerilor și să intervină, cu mai multă mobilitate, în cunoștință de cauză,Luînd cuvîntul In încheierea lucrărilor conferinței, tovarășul Aurel Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., a accentuat metodele și formele de muncă ce s-au detașat ca valoroase și trebuie să fie aplicate larg de către organizațiile U.T.C. Obiectivul prim al acestei activități va trebui să fie mobilizarea tinerilor pentru a se integra cu dăruire și abnegație în realizarea angajamentelor de a înfăptui cincinalul înainte de termen. Pledoaria pentru locul fundamental pe care trebuie să-l ocupe în programele de activități ale organelor și organizațiilor U.T.C-, munca politică de masă a vizat mai cu seamă folosirea acelor forme cu puternică forță educativă, capabile să-i determine pe tineri să muncească și să trăiască în chip comunist, în spiritul normelor eticii si echității socialiste. Vorbitorul a subliniat acuitatea cu care se cere folosirea unul stil de muncă dinamic, mobilizator, cu concretețea acțiunilor specifice fiecărei categorii de tineri, atenția ce trebuie acordată îndeosebi organizațiilor U.T.C. din agricultură, încît acestea să se consolideze puternic, să-șî mărească capacitatea de a-i mobliza pe tinerii țărani la îndeplinirea obiectivelor economice ale satului. S-a atins acel nivel de activitate cînd planurile trebuie să se întîlhească întotdeauna cu faptele, angajamentele cu munca si rezultatele concrete, organizațiile U.T.C. propunîndu-și să devină nuclee de bază ale muncii de educn- ție politică și patriotică a tinerilor.în cuvîntul său. tovarășul Mihai Hanganu, după alegerea' sa ca prim-secretar, a făcut In numele comitetului județean nou ales, promisiunea că In a- cest mod se va munci In viitor. In același spirit s-a angajat, de altfel, întregul tineret sucevean, față de C.C. al P.C.R., față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, personal în telegrama adoptată în conferință ' „Tinerii acestor meleaguri, care au crescut și s-au format în anii însoriți ai socialismului, odată cu marile prefaceri și înnoiri pe care le-a cunoscut întreaga țară, încadrați organic eforturilor generale pentru perfecționarea continuă a activității în toate domeniile, și-au propus ca țel suprem deviza ..Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“, căreia îi dăruiesc elanul lor, toată capacitatea, inteligența minții și hărnicia brațelor".LUCRETIA LUSTIG ' OVIDIU MARIANDezvoltarea impetuoasă a județului Harghita, necesitatea creării de noi cadre, o valorificare insistentă a propunerilor de sprijinire a producției de către tineri, implicit aportul pe care aceștia trebuie să-1 aducă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen — iată care au fost problemele în jurul cărora conferința organizației județene U.T.C. Harghita și-a axat dezbaterile.Prin trecerea în revistă a succeselor, exigenta analiză a lipsurilor ce se mai manifestă încă în unele domenii ale activității organizației de tineret, prin discuțiile privitoare la toate compartimentele vieții U.T.C. s-a manifestat încă o dată, plenar, unanima adeziune la principiile politice ale partidului și statului nostru, la hotărîrile conferinței organizației județene de partid privind continua dezvoltare a meleagurilor pe care trăiesc și muncesc laolaltă tineri români și maghiari. însuflețiți de aceleași idealuri.„Pornind de la realitățile județului. se spunea chiar de la începutul lucrărilor în darea de seamă, în centrul preocupărilor noastre s-a aflat corelarea mai strînsă a activității orga

nizațiilor U.T.C. cu sarcinile so- cial-economice ce revin colectivelor de muncă. S-a inițiat astfel o largă întrecere între organizațiile din întreprinderile industriale, transporturi și construcții pentru obținerea titlului de „Cea mai bună organizație U.T.C.“, avînd ca obiective : realizarea și depășirea sarcinilor de producție, îmbunătățirea calității produselor, ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale, îmbunătățirea propagandei tehnice. în felul acesta, numeroase colective de utecisti și-au mărit aportul la realizarea sarcinilor economice, sînt prezente în soluționarea problemelor ce se ridică în fața colectivelor oamenilor muncii la dezbaterea cifrelor de plan, în luarea unor angajamente concrete și în găsirea unor noi resurse materiale și umane pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan“.Cei mai mulți participanți la conferință, printre care Barabaș Tiberiu, prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.C. Miercurea Ciuc, Lugoj Vasile,.delegat al organizației U.T.C. Bălan, Hogyai Fcrenc, delegat al organizației U.T.C, de la Fabrica de ață Odorheiul Secuiesc, Șchiopu Gheorglie, de la Uzina de fier Vlahița, Toriik Traian, secretar al comitetului U.T.C. 

S.M.A. Cristuru Secuiesc. Antal Erno, secretar al comitetului orășenesc U.T.C. Gheorghieni și Tompas Livia, de la Fabrica de confecții Miercurea Ciuc, nu s-au oprit însă doar la raportarea bunelor rezultate obținute de colectivele de tineri pe care le reprezintă. -Ei au scos
HARGHITA Prin eforturi comune,

spre împlinirea idealurilor comune
în evidență totodată și numeroasele posibilități existente în atragerea tineretului spre activități majore, insistînd asupra diversificării gamei de acțiuni a organizațiilor U.T.C., a unor acțiuni capabile să stîr- nească interesul tinerilor și să-i ajute să-și canalizeze elanul specific vîrstei spre o valorificare optimă în producție și învățătură, să lege învățămîntul și perfecționarea teoretică de necesitățile imediate ale practicii. în acest sens, delegații pre- 

zenți la lucrări au evidențiat faptul că ceea ce s-a realizat pînă în prezent pe linia educării tineretului prin muncă și pentru muncă constituie un început bun dar care trebuie dus pînă Ia capăt pentru a răspunde așa cum se cuvine cerințelor de perfecționare a stilului 

și metodelor de muncă pe care secretarul general al partidului le-a formulat la adresa organizației de tineret.De asemenea, au arătat Cio- boată Ilie, muncitor la C.P.L, Gălăuțaș. Eugen Pop, elev la școala profesională Gheorghieni, Gered Gabor, secretarul comitetului U.T.C. al comunei Măr- tiniș — este necesar să se creeze condiții materiale și spirituale mai bune pentru petrecerea timpului liber al tinerilor. Există încă mari posibili

tăți de atragere a unui număr mare de tineri în activitatea formațiilor artistice existente, de înființare a altora noi. mai a- les a brigăzilor artistice de a- gitație ca un mijloc deosebit de eficace în întreaga muncă de educație a tineretului.Prin asemenea intervenții de 

o înaltă ținută combativă, prin numeroasele propuneri făcute, s-a desprins din discuțiile parti- cipanților, ca un angajament u- nanim, hotărîrea uteciștilor harghiteni. a tinerilor români și maghiari, de a-și spori contribuția pentru a îndeplini cu cinste chemarea Conferinței Naționale a partidului privind realizarea planului cincinal înainte de termen, de a se înscrie cu rezultate de prestigiu în întrecerea inițiată de Biroul C.C. al U.T.C. sub deviza : „Ti

neretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“.„Industria județului — a spus tovarășul Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R. — este caracterizată prin tinerețea sa și dacă avem rezultate bune 

și foarte bune în industria u- șoară, aceasta se datorește cred tocmai faptului cu 87 la sută din cei care lucrează aici sînt tineri uteciști“. în continuare, tovarășul prim-secretar a făcut apel la toți tinerii județului să militeze pentru stăpînirea și promovarea tehnicii moderne, pentru extinderea în toate unitățile economice a calificării multiple, pentru întărirea disciplinei de producție, veriga cea mai importantă în bunul mers al tinerelor colective muncito

rești. „Ținînd cont de faptul că în județ volumul de iiivestiții s-a dublat, rămîne ca o datorie principală sporirea contribuției tineretului, cu toată capacitatea lui constructivă, la realizarea planului de investiții, fapt care impune organizațiilor U.T.C. să preia în întregime in răspunderea lor unele șantiere de investiții“în cuvîntul său tovarășul lo- sif Walter, secretar al C.C. al U.T.C., a subliniat necesitatea ca toate organele și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist să acționeze puternic pentru antrenarea tuturor uteciștilor în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor și obligațiilor pe care le au. „în ansamblul preocupărilor organizațiilor U.T.C. din județ a crescut ponderea activităților in domeniul economic, majoritatea covîrșitoare a tinerilor înțele- gînd tot mai mult răspunderea ce le revine. Tocmai de aceea, eliminarea neajunsurilor trebuie făcută prin educarea tinerilor în spiritul moralei comuniste, eficiența activității de producție fiind și oglinda muncii po- litico-ideologice a organizațiilor U.T.C. Aceasta obligă noul comitet județean la o preocupare sporită pentru îmbunătățirea 

stilului de muncă, pentru promovarea spiritului critic, combativ, revoluționar care să-i caracterizeze întreaga activitate, astfel incit să se prezinte cu noi realizări in activitatea sa de viitor“.Delegații la conferință au a- les apoi comitetul județean și comisia de cenzori. în prima sa ședință plenară, noul comitet a reales ca prim-secretar pe tovarășul Andrei Fabian.în încheierea lucrărilor, într-o entuziastă atmosferă, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. telegramă in care se spune : „Ne angajăm în fața conducerii superioare a partidului. a dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, că toți tinerii, români și maghiari, vom acționa cu toată fermitatea și elanul nostru tineresc in fabrici și pe ogoare. în băncile școlilor, peste tot unde este nevoie de munca noastră, pentru a ne spori contribuția la ridicarea pe noi culmi ale progresului și civilizației, a scumpei noastre patrii, România socialistă".TUDOR STÄNESCU
(Urmare din pag. I)

„Cîți ucenici sînt for
mați aici

„In jur de 1.000 de uce
nici. 477 sînt numai în 
anul III, deci atenția or
ganizației noastre U.T.C. 
este concentrată asupra a- 
cestor viitori absolvenți, 
viitori muncitori. In uzina 
noastră avem 15 brigăzi 
de muncă și educație co
munistă. Cred că titulatu
ra este semnificativă. Asta 
ne obligă la productivitate, 
ne obligă la calitate uma
nă. Mulți dintre ucenici 
sînt cu ochii pe aceste 
brigăzi, formate din tineri 
care muncesc bine, tineri 
independenți care cîștigă 
frumos...“.

Intrăm în atelierul de 
sculărie. Lumina se to
pește albă în corpurile 
metalice ale mașinilor, un 
zgomot continuu, ritmic 
conferă o nouă dimensiu
ne acestei hale. La mași
nile de frezat, strunguri, 
raboteze. pretutindeni — 
tineri. Tovarășul DIMI- 
TRIE BADESCU, maistru 
principal al sculăriei. în 
ciuda vîrstei tinere. 11 în
treb dacă adunarea gene
rală a salariaților va discu
ta problema elevilor uce
nici.

..Bineînțeles, spune șl 
zimbește: noi întotdeauna 
discutăm problemele tine
retului. Sublimați: și problemele tineretului. De alt
fel ucenicii vor fi colegii 
noștri de mîine. Acest fapt 

nu trebuie înțeles formal. 
Să știți că a te ocupa de 
tineri, astăzi, e un act care 
trebuie înțeles politic.. Noi 
nu-i formăm numai ca 
buni muncitori: noi îi 
educăm, în general, pen
tru viață, pentru toate re
lațiile pe care le presupu
ne viața. Cunoștințele lor 
teoretice acumulate în 
școală trebuie să se supra
pună perfect peste cu
noștințele dobîndite aici. 
Ucenicii sînt repartizați 
pe mașini alături de un 
muncitor cu înaltă califi-

t SCRIE ASTAZI DESPRE TINERI
ficare. Unii dintre elevi 
obțin calificative foarte 
bune, alții mai modeste. Dar absolut toți obțin la angajare aceeași treaptă de salarizare. Nu cred că 
este bine așa“.

Șeful echipei de rectifi
care, tovarășul MIHAI 
DEKREL spune: ..Treap
ta să nu fie condiționată 
de timp: firesc ar fi să 
fie dată tînărului în func
ție de cunoștințe. Asta ar 
fi un bun stimulent pen
tru cel care se instruiește. 
Unii dintre absolvenți, 
care sînt încă întreținuți 
de părinți chiar și dună 
obținerea calificării, din- 
tr-o rea înțelegere a rela
țiilor părinti-copii, nu sînt 
interesați de cîștig. deci 

de o muncă susținută. 
Culmea este că noi cori
jăm defectele de educație, 
nu părinții. Dar astea sînt 
din fericire cazuri destul 

, de rare. Așa că nu este 
greșit cînd se spune că ei 
vin aici într-o a doua fa
milie. Oricum, în uzină ei 
nu au de învățat decit lu
cruri bune. In mare parte 
asta depinde și de organi
zația U.T.C.“

Atelierul școală cuprin
de 8 clase de anul II. Sînt 
întîmpinat de instructorul 
ucenicilor, DIMITRIE

BALCU, secretarul U.T.C., 
organizația VI, Mecanică. 
Funcția suplimentară de 
secretar U.T.C. mi se pare 
semnificativă, li spun a- 
cest lucru. „Știți, spune, 
la noi s-a format o tradi
ție ; indiferent dacă cine
va are o funcție politică 
sau nu, dacă este un bun 
muncitor, el se ocupă cu 
dragoste de elevii pe ca- 
re-i avem. Nu trebuie să 
uităm că în curînd și ei 
vor reprezenta uzina. De
pinde de noi cum o vor 
face. In acest atelier școa
lă ei execută singuri pie
se, la freză sau la strung, 
după desenul tehnic care 
li se dă. Unii sînt mai do
tați, se descurcă foarte 
frumos singuri. Pe ceilalți 

îi ajutăm să găsească sin
guri soluția. Oricum tre
buie să le arătăm încrede
rea noastră, asta le ajută 
imens. E bine să știți că 
noi stăm de vorbă cu diri- 
ginții lor, cu părinții. Dar 
fără o legătură sufletească 
între ei și noi, nu cred că 
am face mare lucru. Sînt 
tineri, sensibili și com
plecși, au probleme pe 
care uneori nici nu le bă
nuim. Stăm de vorbă cu 
ei, ni-i apropiem și rezul
tatele nu sînt rele. De pil
dă, am avut un elev care 

la început era extrem de 
timid, închis, dificil : nu 
părea prea dotat pentru 
strungărie. Am stat în ne
numărate rînduri de vor
bă cu el, i-am sugerat în
crederea mea, am căutat 
să-i înțeleg preocupările, 
îl încurajam cînd reușea o 
încercare la mașina lui. 
Personal îi destăinuiam 
unele secrete ale meseriei; 
îi controlam caietul de 
practică, nu cu severitate, 
ci colegial, îi lăudam reu
șitele. Astăzi este unul 
dintre muncitorii buni, a- 
tașați uzinei, unul dintre 
prietenii mei. Le dăm lu
crări din ce în ce mai com
plicate pentru a le exer
sa atenția și voința ; la 
urma urmei, un bun me

seriaș este înainte de toate 
un ambițios al propriilor 
sale cunoștințe, mînaru de 
piesele și mașina pe 
care lucrează. Organizația 
U.T.C. din care fac parte, 
majoritatea ucenicilor este o organizație de prestigiu, 
s-au făcut filme și s-a 
scris literatură, astăzi, la 
noi în țară, este cinstită 
după cum se cuvine : ele
vii trebuie să fie conștienți 
de această realitate, de 
importanta lor în această 
organizație eroică. Este 
minunat ca la 18 ani să 

fii format politic, să-și 
cîștigi o existență demnă, 
să participi la destinul pa
triei tale. Cred, într-un 
fel, că așa s-ar putea ela
bora o definiție a tinere
ții“...

Acești oameni, acești ti
neri, fiecare la locul lor 
de muncă : aceste desti
ne obișnuite cu raportări
le firești la o istorie pe 
care o numim a noastră. 
Istorie se numesc cifrele, 
dincolo de cuvinte, dinco
lo de metafore, cifre gene
roase marchează destinul 
românilor. Aici, astăzi, în 
această uzină despre care 
știu încă, pentru reporta
jul meu, atît de puține lu
cruri :

Producția marfă supli

mentară în valoare de 40 
de milioane lei.

Producția globală supli
mentară 10 milioane de 
lei.

Se vor realiza 60 de bu
căți de mașini de ridicat 
peste plan.

Economii la metale peste 
100 tone: beneficii supli
mentare 2 milioane lei.

Și, în ce privește dez
voltarea sectorului de 
auto-utilare, se preconi
zează un volum de utilaje 
în valoare de 15 milioane 
lei, față de 5 milioane cîte 
au fost în '72. Iată cîteva 
din cele mai importante 
angajamente ale comu
niștilor și uteciștilor din 
uzină. Și totuși, în spate
le acestor date există oa
meni. Oameni obișnuiți, 
indiferent de vîrsta lor pe 
care eu, cel care scriu a- 
ceste rînduri, o numesc 
tînără.

Elevul MARGINEANU 
MERAȚ, îmi spune că și-a 
ales meseriâ de strungar 
pentru că este cea mai 
frumoasă dintre toate. Și, 
după absolvire, va munci 
aici și, bineînțeles, va 
urma liceul seral. Același 
lucru îmi spune și elevul 
EWALD MAGER.

A scrie despre acești 
tineri care îmi comunică 
lucruri simple, adevărate, 
iată un subiect tentant 
pentru un scriitor îndră
gostit de cadențele vii ale 
reportajului.

Această uzină care poar
tă o dată cu tinerețea ei 
pecetea timpului nostru.

Se montează un nou lot de moto-încărcătoare modernizate de 1.6 tone (UZINA MECANICA TI
MIȘOARA)
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TELEGRAMĂPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCV, a primit din partea președintelui Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, U Ne Win, următoarea telegramă :Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări adresat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a independenței Birmaniej și sînt fericit, ca, la rîndul meu, să vă transmit aceleași sentimente prietenești și bune urări.

P’ENT^IU
TIMPUL

©V. LOBEI^

Angajamentul colectivului Uzinei 
de mecanică fină București pentru 

îndeplinirea și depășirea planului pe 1973Valorificând cu pricepere întregul potențial material și uman, colectivul Uzinei de mecanică fină București, care în 1972 și-a îndeplinit și depășit angajamentele luate la toți indicatorii’, a realizat în prima lună a acestui an, peste prevederile planului maximal, o producție globală in valoare de 5,4 milioane lei și o producție marfă cifrată la 2 milioane lei.în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, care a analizat activitatea desfășurată pînă acum și a stabilit măsurile pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1973, colectivul uzinei s-a angajat ca în acest an. — ur- mînd prețioasele indicații date de secretarul general ai partidului, cu ocazia vizitei de lucru în această întreprindere — să depună toate eforturile, toată priceperea și puterea de muncă in vederea obținerii unei producții globale și marfă suplimentare de 2,2 la sută față de nivelul maximal, un beneficiu suplimentar de 1,2 milioane lei și să asimileze peste plan 8 produse noi.Oamenii muncii din această importantă întreprindere bucu- reșteană au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., secretarului general al partidului, în care se spune : Vă asigurăm, stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, că muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei noastre, cu încredere nestrămutată în politica partidului, își vor consacra întreaga energie și capacitate îndeplinirii și depășirii planului pe anul 1973, traducerii în viată a programului stabilit de Congresul al X-lea al partidului și hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

instituirea
„Zilei constructorilor 

de mașini“Acordind o deosebită prețuire oamenilor muncii care lucrează în ramura industriei construcțiilor de mașini și pentru a Ie prilejui o zi festivă în vederea trecerii în revistă a realizărilor obținute și a stimulării în activitatea viitoare, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis un decret potrivit căruia se instituie „Ziua constructorilor de mașini“, ce se va sărbători în fiecare an, în prima duminică a lunii iulie.Miercuri a avut loc Plenara Consiliului Municipal București al Frontului Unității Socialiste în cadrul căreia au fost discutate activitatea desfășurată în 1972 de acest organ pentru antrenarea maselor de cetățeni la rezolvarea treburilor obștești, la buna gospodărire a mijloacelor întreprinderilor și organizațiilor economice, respectarea legalității socialiste, apărarea avutului obștesc, ocrotirea drepturilor și intereselor oamenilor muncii, precum și contribuția benevolă a locuitorilor Capitalei la constituirea fondului solidarității internaționale. Un loc important în cadrul dezbaterilor l-a ocupat controlul obștesc.Plenara a rezolvat apoi unele probleme organizatorice.Cu prilejul celei de-a Xll-a aniversări a unificării Forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale al Republicii Vietnamului de Sud, Tran Nam Trung-Cu aceeași ocazie, miercuri
(Urmare din pag. I)cuse cunoscut de atîtea ori? — una din victime, Viorica I-Ioară fiind chiar spitalizată? Pentru că brigadierul avea atîta putere încît, la cea mai mică opunere, ar fi dispus înlocuirea lui ca șef de atelaj ? Pentru că, avîndu-1 în spate pe președintele Bogdan, ia un simplu semn al brigadierului Gorun șicanele de tot felul ar fi curs șnur ? Pentru că știa hoțiile precedente iscusit camuflate ? Orice ar fi știut, de o- rice s-ar fi temut Marin Orto- pan n-avea dreptul să tacă. Broștenii nu este un sat în pus- Mu. ’Că Gheorghe Gorun (ca întreaga familiuță ce-1 înconjura) era un om periculos, un experimentat agonisitor de bunuri străine o știa tot satul, dar e de neînțeles faptul cum de i-au fost acceptate toate matrapazlî- »:urile însemnînd furturi ca în codru. In vară, la recoltatul orzului, dintr-o mașină vîrfuită de saci plecată de la combine au ajuns în magazie — o atestă actele de gestiune — doar 804 kilograme. Nimeni nu știe cum dar circa 2 000 de kilograme se... evaporaseră sub privirea atentă, magnetizată a brigadierului Gorun. Cîteva vorbe cu aluzie, un ospăț bun la... stîna cooperativei cu participare a- leasă, Și totul a devenit, de a- cum. clar : era orzul... ușor pentru că provenea dintr-un lan culcat de vint. Dar numai după ■o săptămînă, Elena Nedea a a fost pusă în situația să explice faptul că cei trei saci de orz cu care venise la moară, erau ai brigadierului Gorun, „ocupat, săracu, pînă peste cap • u treburile cîmpului". Și, iarăși cîteva chefuri unde s-a născut cea mai... plauzibilă dintre explicații : „orzul era, într-ade- văr, al lui Gheorghe Gorun, dar omul l-a cumpărat de la chioșcul din sat aparținînd magazinului intercooperatist. Dacă gestionarul nu-și mai amintește — este un lucru explicabil — cîți cumpărători nu s-au rînduit din fața cîntarului lui ?“ Iar brigadierul și-a văzut în continuare de treburi. In folosul lui, al vecinului cu care împarte o- grada. al „apropiatelor“, al neamului întreg. Cu bonuri scrise de el pe hîrtie dictando (sigur, contra cost emise) a „împuternicit“ pe cîțiva săteni să defri

seara, la Casa Centrală a Armatei din Capitală, a avut loc o adunare la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Miercuri dimineață, a avut loc, la Ministerul Afacerilor Externe, schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Finlanda, semnată la Helsinki, la 30 iunie 1971.Miercuri dimineața, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, a primit delegația Confederației Generale a Industriei Italiene (Confindustria), condusă de dr. Renato Lombardi, președintele confederației.Cu prilejul apropiatei aniversări a forțelor armate ale Uniunii Sovietice, atașatul militar, aero și naval al Ù.R.S.S. la București, colonel A.F. Musa- tov, a oferit, miercuri, o gală de filme.
CRONICAPrin decret al Consiliului de Stat, a fost înființat Inspectoratul General de Stat pentru Di- rectivare și Control în Proiectarea și Executarea Construcțiilor, organ al Consiliului de Miniștri, avînd sarcina de a asigura înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului în domeniul proiectării și executării construcțiilor.Printr-un alt decret, tovarășul Emanoil Florescu a fost numit în funcția de inspector general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru Directi- vare și Control în Proiectarea și Executarea Construcțiilor.

șeze arbori din perimetrul cooperativei. La Viorel Cucu s-au găsit aproape doi metri cUbi lemn de construcție ; Dumitru Pufan a primit înlesnire să taie doi plopi din luncă., și, șirul e- xemplelor ar putea continua pînă pe la vreo cincisprezece. Iar în toamnă, la recoltatul porumbului, jumătate din cantitatea de știuleți evaluată în lan, n-a a- juns în pătulele cooperativei. A rămas în cîmp ? Da de unde ! Păi dacă ar fi fost așa, cei care „au mișcat din ureche“ ar mai fi avut ’ce recolta... din stivele de coceni aflate în propriile o- grăzi ? Pentru că 90 la sută din cocenii rezultați de pe cele 49 de hectare lucrate de către cooperatorii brigăzii lui Gheorghe Gorun n-au ajuns la zootehnia cooperativei (unde, se apreciază, furajele se vor termina în cel mult 2—3 săptămîni), ci a-
BRIGADIERUL

ERA UN HOT...
casă la cei dispuși să riște combinația furtișagului. Cum nu se știe în ce hambar a ajuns și grîul ce trebuie semănat în tarlaua „Valea mică“, unde mecanizatorul Ion Sîrbu a brăzdat cu semănătoarea în coșul căreia sufla vîntul... (Pagubă dublă pentru cooperativă : o dată grîul de sămînță plătit cu trei lei și ceva kilogramul, apoi ne- obținerea producției planificată de pe această suprafață).— Ne-au surprins și pe noi hoțiile astea, se arăta vădit a- fectat noul președinte al cooperativei, tovarășul Mihai Bîr- naure. Pentru că nu auzisem aprecieri rele la adresa acestor oameni — tovarășul Bogdan a lucrat și în alte munci de răspundere — Ia început satul i-a privit cu încredere. După un an de nesocotire a obștei ; nu s-au ținut adunări generale, nu s-au luat în seamă multe dintre cererile și sesizările cooperatorilor, atelajele cooperativei lucrau înainte de toate în ogrăzile lor, munca depusă

In sala albastră a Universității din Craiova, absolvenții anului al 
V-lea al Facultății de Electrotehnică, au predat „cheia succeselor“ 
studenților din anul al IV-lea al aceleiași facultăți, „Fie ca prin 
această transmitere a cheii facultății să se transmită și întreaga 
experiență acumulată în instruirea dv. ca viitori ingineri, a spus 
prof. dr. docent C. Belea, in scurta sa alocuțiune. După ce veți 
părăsi Universitatea, prin munca ce o veți depune in întreprinde
rile în care veți fi repartizați, să ridicați tot mai sus prestigiul 
Facultății de Electrotehnică“.

In acordurile imnului studențesc, viitorii absolvenți au depus 
cheia simbolică, avînd. pe ea gravate două inițiale : A. E. (auto
matică și electronică), la secretariatul facultății. (Matei VINĂ- 
TORU).

• CALIFICARE prin cursuri de scurtă durată (cu scoatere din producție), pentru tineri și tinere, în meseria de filator fibre sticlă. Cursurile sînt organizate de către F.P.I. „IZOLATORUL“ (sos. Electronicii, nr. 6, telefon 3513 90). Se pot înscrie tineri între 16 și 30 de ani, absolvenți a minimum 7—8 clase elementare, avînd domiciliul in București sau în comunele subordonate.• O.C.L. ALIMENTARA sector 7 (calea Victoriei nr. 56. telefon 15 16 80) angajează frigo- tehniști, lăcătuși mecanici, ca- sieri-calculatori, controlori, remizieri pentru vînzarea laptelui.O UZINELE DE REPARAȚII BUCUREȘTI (șos. Giurgiului nr. 3, telefon 23 55 50) angajează fochiști, sudori, maiștri prelucrări metalice, formatori, turnători fontă și oțel, strungari, macaragii, mortezori.• COOPERATIVA „METALICA“ (str. Doamnei 7, telefon 1318 71) angajează lăcătuși, strungari, șlefuitori, galvaniza- tori, turnători, presatori confec- ționeri piese tehnice de cauciuc.
• La Constanța, în zona industrială Palas, a fost dat în folosință primul cămin pentru muncitoare nefamiliste, al întreprinderii integrate de lînă, care dispune de dormitoare în- sumînd circa 200 de paturi, sală de lectură etc. De asemenea, 'în preajma portului, au fost a- menajate alte trei cămine, destinate muncitorilor portuari și constructorilor de nave neta- miliști.• Un nou tip de îngrășămînt pentru agricultură a fost realizat de către cercetătorii Stațiunii experimentale pentru• •••••de săteni nu era corect evidențiată în fișele de normare —, dună un. an de prosperitate nefirească a celor cîteva familii, firesc, oamenii au pus piciorul în prag și au declarat luptă deschisă hoților noștri de la cea pe.— De ce așa tîrziu ?— Eu n-am fost anul trecutîn sat, am urmat o școală la București, de aceea n-o să vă pot răspunde lămuritor...Repet întrebarea pentru tovarășul Gheorghe Bogdan, inginerul șef al cooperativei.— Ce puteam face eu ? Plinea și cuțitul, cum s-ar spune, erau în mîna președintelui, a brigadierului Gheorghe Gorun și a altor cîțiva. De mine se fereau, și acolo unde eram prezent, lucrurile mergeau bine. Cînd am aflat cîte ceva am încercat să spun, dar, de fiecare dată mi se rîdea în față, spu- nîridu-mi : „Du-te dom’le cu zvonurile astea, ce crezi că noi sîntem de paie aici ?“ Poate că am greșit și eu. Nu m-am bătut cît ar fi trebuit pentru stabilirea adevărului.— Cine v-a oprit ?— Parcă dumneavoastră nu știți cum este în sat... Pilele acționează cu forță de influență.(Nu vrem să facem nici o relație, dar am aflat că tovarășul Pufan, președintele U.J.C.A.P. Mehedinți este de aici, din Broșteni).Inexplicabilă această teamă a oamenilor de a sesiza și condamna public răul. Șî, în timp ce oamenii cinstiți, cei care muncesc din greu și fac să producă pămîntul se frămîntă cum să intervină pentru a nu jigni pentru a nu supăra prea tare, „hoții noștri de la ceape..." se chivernisesc, își încarcă hambarele și punga din truda obștei. Acționează fără scrupule. Nu le pasă că unitatea bate pasul pe loc, că oamenii cîștigă puțin, iar obligațiile către stat nu sînt onorate ; ei să o ducă bine. Și, sinceri să fim. socrul și ginerele din Broșteni, toți a- propiații lor au dus-o bine în timpul cît în mina lor s-a aflat „plinea și cuțitul“, cum spunea... neajutoratul inginer a- gronorfi. Oare cît va putea fi mușamalizată această crasă hoție din avutul obștesc al cooperativei agricole din Broșteni, județul Mehedinți ? Așteptăm ca organele în drept să se pronunțe. 

culturi irigate Valul lui Traian. Noul produs, care folosește ca materie primă nămolul provenit din stațiile de epurare, s-a dovedit, în cursul experiențelor, deosebit de eficient, sporurile de producție obținute prin întrebuințarea sa fiind de circa 15—20 la sută.• Specialiștii de la Uzina de reparații București au realizat o nouă instalație de cofraj glisant pentru construirea coșurilor de fum. Față de tipul precedent, aceasta este cu circa 1 500 kilograme mai ușoară, fiind dotată și cu sisteme automate de avans, strîngere și demontare.e Au apărut cîteva interesante lucrări istorice, ce materializează cercetări de ultimă oră : monografia „Castrul roman de la Buciumeni“, „Contribuție la cercetarea limesului Daciei Superioare“ (lucrare elaborată de către un grup de cercetători și cadre didactice din centrele universitare din țară), „Geme romane la Porul issum“, cercetare cu valoare de unicat în tara noastră.• Senzaționala ipoteză a u- nui paleontolg german, conform căreia, în perioada cretaciculul, dispariția în masă a numeroase specii animale s-ar fi datorat radiațiilor extraterestre, a fost confirmată — în premieră mondială — de către prof. dr. Andrei Lazany pe baza-unor o- riginale cercetări privind radio- sensibilitatea organismelor.

Un nou tip de polimer a fost realizat de către specialiștii Institutului „Chimigaz“ din Mediaș. In cursul probelor la care a fost supus, noul produs a sporit cu treizeci la sută randamentul la dizlocare al țițeiului în instalațiile secundare. Pe baza unor sistematice cercetări de laborator, îmbinate cu probe de uzină, specialiștii aceluiași Institut au realizat și rețetele altor tipuri de polimeri utilizați ca produse auxiliare în diverse procese industriale. Printre aceștia se numără un nou produs destinat finisării pieilor naturale și un liant de înalt randament, necesar industriei pieilor nețesute. Noile produse au șl fost introduse în fabricație industrială la Uzina chimică din Rîșnov.

• Ieri in Capitală s-au disputat două meciuri amicale de fotbal încheiate cu următoarele rezultate tehnice : Dinamo— Sportul Studențesc 1—0 (0—0) ; Progresul—F.C. Argeș Pitești 0—2 (0—0).• Miercuri la Szekesfehervar echipa de fotbal Rapid a susținut o partidă amicală în compania echipei locale Videoton- Fotbaliștii maghiari au obținut victoria cu scorul de 4—1 (1—0) prin punctele marcate de Burka (2), Wolelc și Naghy II. Pentru Rapid a înscris Neagu.• Sala sporturilor Floreasca din Capitală găzduiește, astâ- seară, meciul retur din cadrul grupei B a sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni“ la baschet masculin, dintre echipele Dinamo București și Slavia Praga. în prima partidă. victoria a revenit sportivilor cehoslovaci eu scorul de 99—83.Partida de azi va începe la ora 20,00 și va fi condusă de cuplul de arbitri Szabo Istvan (Ungaria) și Alifragis Markos (Grecia).• După consumarea a 4 runde, în turneul internațional de șah de la Malaga în clasament conduce Miguele Quinteros (Argentina) cu 2,5 puncte și o partidă întreruptă, urmat de Bruno Parma (Iugoslavia) — 2,5 puncte, Florin Gheorghiu (România), Paul Benko (S.U.A.) — 2 puncte și o partidă întreruptă fiecare. în runda a 3-a, Gheorghiu a obținut remiză, iar în cea de-a 4-a a întrerupt cu M. Quinteros- Rezultate din runda a 4-a : Parma — O’Kelly reftii- ză ; Filip — Matanovici remiză.

A apărut :
MUNCA 

DE PARTID
Revistă a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 

RomânNumărul 4 — februarie 1973 Spicuim din sumar :Măsuri pentru perfecționarea informării de partid ; Conferințele județene ale secretarilor comitetelor de parti'd și președinților consiliilor populare comunale ; Ada Gregorian : Un sfert de veac de la crearea partidului unic al clasei muncitoare din România.La rubrica : CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE ROLUL CONDUCĂTOR AL ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, sint publicate articolele : Iosif Uglar : Dialogul permanent cu masele, condiție esențială a eficienței conducerii ; Aurel Georgescu : Dreptul de control în școală. Conducerea organizațiilor de masă și obștești.Două articole — Realizarea angajamentelor și a prevederilor maximale ale planului — obiectiv central al întrecerii și Activitatea de partid la nivelul cerințelor dezvoltării economice, sînt publicate la rubrica „Cincinalul înainte de termen“.Din rubrica „MUNCA POLITICO-EDUCATIVA LA NIVELUL EXIGENȚELOR ACTUALE", cităm : „Invă- țămîntul agrozootehnic — puternic corelat cu nevoile producției“ și „Educația maselor în spiritul legalității socialiste". Articolul „Atitudine cetățenească înaintată“ este publicat în cadrul rubricii „A munci și trăi în chip comunist“.In cadrul rubricii „INVA- ȚAMÎNTUL DE PARTID SI PROPAGANDA PRIN CONFERINȚE“, sînt publicate articole, consultații, planuri tematice, răspunsuri la întrebările propagandiștilor și cursanților,.Sumarul numărului 4 al revistei cuprinde, de asemenea, o bogată rubrică de răspunsuri la întrebările cititorilor, o rubrică de note critice, ecouri pe urmele articolelor publicate, precum și o rubrică ce recenzează ultimele apariții editoriale.
• In fiecare miercuri (pînă la data de 25 aprilie). Conservatorul bucureștean „Ciprian Porumbescu“ prezintă un interesant ciclu de conferințe și audiții, avînd ca temă principală de dezbatere „Muzica și celelalte arte de-a lungul veacurilor“. Conferințele au loc la orele 20, în sala „George Enes- cu“ a Conservatorului.• Prognoza vremii pentru a doua jumătate a lunii februarie ? După cum ne informează meteorologii, va fi un interval ceva mai friguros. Stațiunile de munte vor oferi, în totalitate, condiții optime pentru practicarea sporturilor de iarnă. Temperatura medie, —3 grade. Perioadele cu răciri mai accentuate : în jurul zilelor de 16.20 și 26.• Deși ne aflăm in plină iarnă, specialiștii horticultori au și început pregătirile „de laborator" pentru tradiționala Expoflora, ce se va deschide, odată cu sosirea primăverii, în Parcul Herăstrău. Din catalogul noutăților spicuim : parterul central al parcului va fi împodobit cu un imens covor floral, reunind toate speciile folosite Ia decorarea Capitalei. Vor fi prezente de asemenea, un

Steaua-Juventud Badalona
65-72 in Cupa cupelor

încă o șansă ratată
Aproape 3 000 de spectatori au 

asaltat aseară sala Floreasca din 
Capitală. Veniseră să vadă un 
spectacol de baschet, veniseră, 
mai ales, cu speranța de a aplau
da calificarea echipei Steaua 
în semifinala „Cupei cupelor" 
la baschet masculin. Ceea ce ar 
11 reprezentat o performanță uni
că a baschetului nostru, dacă ne 
gindim că echipele românești pă
răseau. pînă nu de mult, cupele 
europene încă din primele tururi. 
Speranțele într-un rezultat de 
prestigiu erau argumentate în 
plus de faptul că steliștii cîștigă- 
seră în primul tur la Badalona 
cu o diferență de patru puncte. 
Ne trebuia deci o victorie la limi
tă, ceea ce, după cum începuse 
jocul de aseari. părea că se va 
realiza. Elevii Tui Vasile Fopescu 
au condus din start, uneori cu 6 
puncte diferență, și-au dominat 
adversarii mai ales prin precizia 
aruncărilor de la distanță și prin 
vigoarea apărării. Iată, însă, că 
ambiția și vitalitatea formației 
antrenate de nord-americanul 
Clinton MorfTs începe să-și spună 
cuvîntul, jucătorii noștri încep să 
se enerveze, să Se pripească, să 
intre în jocul de uzură al adversa
rilor, să piardă treptat din avan-o La actuala ediție, reuniunile competiției internaționale de box pentru „Trofeul Oscar" au avut loc în orașele Belgrad și Subotița. în cadrul galelor au evoluat 46 de pugiliști din U.R.S.S., Ungaria, România, Bulgaria și Iugoslavia. Un frumos succes a obținut „mijlociul“ 

original colț alpin, o grădină dendrologică, etc.• A crescut substanțial numărul cantinelor-restaurant. Pe lista noutăților, noile unități de la Uzina mecanică „Grivița Roșie", stația C.F.R- Bueurești- Obor Ministerul Transporturilor și telecomunicațiilor, Institutul de fizică atomică, I.A.S. Mogo- șoaia și Bragadiru, Uzina „Ne- feral“ etc.• La magazinul bucureștean „Moda“ s-au pus în vinzare circa 90 de noi modele, în bună parte unicate ; îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie etc.n Noi creme de noapte, de- machiante. creme de zi, loțiuni de prezentare „Farmec“ din Calea Victoriei. Realizatori : specialiștii 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 asemenea și atractivele variante de concediu la Eforie Nord, 1 Mai, Victoria. Herculane.

PAZNIC
CU... TRANZISTORI !Să presupunem că — prin forțarea ușii sau a ferestrei — infractorul a pătruns în clădire. Instantaneu s-a declanșat un mecanism electronic. Pe ecranul plasat în camera de pază apare o linie indicînd traseul pe care se deplasează „vizitatorul" nocturn.E vorba cumva de începutul vreunui microreportaj prezentat, de obicei. în cadrul rubricii noastre „Un dosar, o urmă, o faptă“ ? ! Nu ; cele de mai sus prezintă doar una din modalitățile de funcționare ale centralei pentru avertizarea și paza întreprinderilor, instituțiilor, muzeelor — prima instalație românească de acest tip. Aceasta a fost realizată recent de către specialiștii întreprinderii bucureștene „Automatica", în colaborare cu cei de la Institutul de proiectări pentru automatizare.De remarcat că centrala este complet tranzistorizată și are posibilitatea să urmărească numeroase puncte importante din cadrul obiectivului în care este plasată și a cărui securitate o asigură.
Rubrică realizată de

ANDREI BAKSAN
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\ 
\ 
\
*

ÎMPOTRIVIRE
(Urmare din pag. I)

Se leapădă de ceea ce-i aparține și temător, parcă, de 
ceea ce a obținut se grăbește să ceară îndurare. După ce 
se aduce pe sine jertfă este și fericit de a fi făcut-o.

De-ar exista, zeii ar trebui să se accepte ca ființe profi
toare și viclene.

Intră însă în „condiția" lor să fie soarele iluzoriu în jurul 
căruia să se învîrtească acela care n-a ajuns să se învîrteas- 
că în jurul singurului soare : omul.

De fapt, in tot ceea ce întreprindem ne afirmăm și astfel 
ne fixăm și mai mult în centrul universului nostru uman. Omul 
nu e posibil ca ființă ce sporește mereu umanizînd neînce
tat lucrurile, dîndu-le chipul său generic, modelîndu-le după 
sine, recreindu-le după sine, decît ca propriul său soare I Alt
cum se autodescalifică trecînd într-un plan de existență uma
nă inautentică.

Omul credinței mistice este un nu spus umanității, o cădere 
neîntreruptă sub condiția omenească.

Este păcatul, marele păcat, pentru că nimic nu e mai rău 
pentru un om să renunțe la condiția sa. Misticismul face din 
om propriul său adversar. Este războiul pornit de individ 
împotriva speciei și împotriva sa. Este materia celui mai dis
trugător antiumanism.

BASCHET

tajul acumulat cu atita trudă. La 
pauză scorul era egal, 34—34 și 
speranțele suporterilor — care, 
spre lauda lor, și-au susținut în 
permanență favorițil — începuse
ră să se clatine. In repriza se
cundă jocul evoluează cam la 
fel, mărunțelul Buscatto (18 p.) 
înscrie din orice poziție, scorul 
alternează dramatic și Intrăm in- 
tr-un final pe muche de cuțit. 
Șansa — dar și experiența — li 
ajută pe spanioli să cîștige, în 
ciuda faptului că Oczelae, Savu 
și Tarău au avut ocazii mal bune 
de a fructifica. „Juventund“ a 
cîștigat însă la o diferență mal 
mare decit cea la care pierduse 
pe teren propriu și, astfel, s-a ca
lificat în semifinalele competiției.

Cei mal preciși au fost aseară 
Buscatto, Santillana (18 p.), E. 
Margall (14 p.) și Estrada (10 p.) 
de la oaspeți, Tarău (19 p.), Oc- 
zelac (il p.), Savu și Dumitru 
(cîte 6 p.) de la Steaua. Eroul 
meciului a fost, însă, foarte tî- 
nărul Dan Poleanu, pînă nu de
mult jucător în calificări ; el a 
înscris 18 puncte uluind nu nu
mai pe adversari ci șl pe propriii 
coechipieri.

OVIDIU PĂUNromân V. Tecuceanu, care a intrat în posesia medaliei de aur. El l-a învins în finală, la puncte, pe iugoslavul Nikolici. Vasile Antonio (România), care a evoluat la categoria ușoară, a obținut medalia de argint. El tiu a putut lupta în finală, fiind oprit de medic, deoarece era accidentat-

„ROȘU Șl NEGRU"
Nancy Brandes, conducă

torul apreciatei formații de 
muzică ușoară „Roșu și ne
gru“, are 26 de ani și este 
absolvent al Conservatorului 
din Iași. Este deținătorul a 
numeroase diplome la Festi
valurile studențești de muzică 
ușoară.

— In a doua jumătate a 
lunii februarie vom apare — 
împreună cu Anda Călugă
ream* — într-o nouă premie
ră la Teatrul „C. Tunase“, 
sala Savoy. Titlul spectacolu
lui constituie însă un secret 
și... pentru mine. Avem „în

lucru“, de asemenea, un reci
tal semisimfonic pe care îl 
vom susține (începînd cu luna 
aprilie), împreună cu presti
giosul ansamblu „Madrigal“. 
Voi fi, alături de compozito
rii Laurențiu Profeta și Sabin 
Pauța, unul din autorii spec
tacolului, a cărui premieră va 
avea loc cu prilejul aniversării 
a zece ani de la înființarea 
Madrigalului.

— Proiecte ?
— Probabil un turneu peste 

hotare, împreună cu corul 
„Madrigal“, în cadrul căruia 
vom prezenta spectacolul des
pre care am amintit.

— Realizări absolut perso
nale ?

— Activitatea mea de tînăr 
compozitor. Acum cîteva zile 
a apărut un disc E.P., la „E- 
lectrecord“, care conține, 
cred, Cîteva bucăți reușite ale 
formației noastre, Sint mulțu
mit că ultima mea compozi
ție „Oameni de zăpadă“ este 
pe cale să devină șlagăr. In 
„șantier" am cîteva noi etn- 
tece (unele de inspirație fol
clorică), o serie de proiecte 
pentru diverse apariții ale 
formației la Radio, Televiziu
ne, etc.
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• La Nicosia, în fața a numeroși spectatori s-a disputat miercuri meciul internațional de fotbal dintre echipele Ciprului și Irlandei de Nord din cadrul preliminariilor campionatului mondial. Gazdele au repurtat o surprinzătoare victorie cu scorul de 1—0 (1—0). Unicul punct a fost marcat în minutul 88 de Antoniou.• Peste 30 000 de spectatoriau urmărit miercuri meciul internațional țjfnical de fotbal în care echipa Paok Salonic a primit vizita cunoscutei formații. olandeze Ajax Amsterdam, .locul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (1—1).Oaspeții au deschis scorul prin Kruyff (36’). După cîteva minute a egalat Apostolides. în repriza a doua Kruyff nu a jucat fiind accidentat.• A început turneul internațional de tenis de ia Calgary (Alberta), la care participă și jucătorii români Ilie Năstase, Ion Tiriac și Traian Marcu. în primul meci susținut, Traian. Marcu l-a întîlnit pe tenisma- nul indian Jas Singh, în fața căruia a pierdut cu 6—7, 3—6. într-o altă partidă, australianul Ion Fletcher l-a întrecut cu 7—5, 6—7, 6—2 pe argentinianul Tito Vasquez.Ilie Năstase și Ion Tiriac sînt calificați direct în turul II.• Campionul european de box la categoria „muscă“, elvețianul Frîlz Chervet, își va a- păra din nou titlul în fața șa- langerului său oficial, italianul Fernando Atzori. Meciul va a- vea Ioc la 14 aprilie la Zürich sau Berna. Cei doi boxeri se în- tîlnesc pentru a treia oară. îrt 1967, Ia Berna, Atzori a cîștigat prin KO. în, repriza a 14-a.
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IN UMBRA violenței : ru
lează la Festival (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20). Luceafărul 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21).

MARI A STUART ; rulează la 
Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30: 20,45), Modern (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ANUL CARBONARILOR ; ru
lează la Aurora (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Tomis (0- 
rele 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

MÎNA ÎNCHIRIATA : rulează la 
Capitol (orele 8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15: 21,30).

ZESTREA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30), Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20.30).

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

EXPLOZIA : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45), Munca (orele 15,30; 18;
20,15).

DRUMUL SPRE VEST : ru
lează la Sala Palatului (ora 20,15). 
Scala (orele 9; 11,45; 14,30;
17,30; 20,30), București (orele 8,39; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10: 12,30: 15.30; 18: 20.30).

ARENA AERIANA : rulează Ia 
Doina (orele 11,15; 13,45; 15,45; 
17,45: 19,45). La ora 9.30 program 
de desene animate pentru copii.

POLITIA MULȚUMEȘTE î rulea
ză la Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30). Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 18: 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Excelsior (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). Miorița (orele 
9; 11,45: 15; 17,45; 20,30).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
Ia Buzeșfl (orele 15,30; 18; 20,15).

QUEIMADA : rulează la Grivi- 
ta (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,30), Arta (orele 15.30: 18: 20.30).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL : rulează la Giuleștl (orele 
15,30; 18: 20,15).

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

SILVIA : rulează la Bucegi ic
rele 15,30; 18; 20,30).

PESCĂRUȘUL ; rulează la Pro
gresul (orele 15,30. 18; 20,15).

FILIERA : rulează la Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.su>, 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

URSUL YOGI : rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Unirea (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Drumul Sării (orele lâ.su; 
10).

SAPTAMINA NEBUNILOR : ru
lează la Floreasca (orele 15.30; 18).

CĂLDURĂ MÎ1NILOR TALE : 
rulează la Floreasca (ora 20,30).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15,30; 18; 20,15).

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA ■ rulează la Popular (o- 
rele 15,30: 19).

TORA | TORA ! TORA 1 •. rulea- • 
ză la Ferentari (orele 15,30. 19).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Cringașl (orele 
15,30; 18; 20,30).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Viitorul (orele 15.30; 18;
20,15).

BARIERA : rulează la Vitan ic
rele 15,30; 18; 20,15).

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

BILLY MINCINOSUL : (orele 10; 
12; 14). ȘTIRI FALSE (ora 16,30), 
rulează la Cinemateca „Union-.
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Opera Română : GISELLE — 
ora 19: Teatrul de Operetă : SOA
RELE LONDREI — ora 19.30: Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 20: (Sala Studio): 
IADUL ȘI PASĂREA — ora 30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(Schitu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTĂ — ora 20: (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 20: Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
iv) : O, MEMPHTS 1 — ora 19,30: 
(Sala Studio) : SCHIMBUL — ora 
20: Teatrul Mic : TESTAMENTUL 
ClINELUI — ora 19,30; Teatrul 
Ciulești : COMEDIE CU OLTENI 
— ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : CONSTRUCTORUL SOL- 
NESS — ora 19.30: Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : AUTORUL 
MOARE ASTĂZI — ora 20: Tea
trul „Ion Vasilescu" : CRIZAN
TEME MUZICALE — ora 19.30: 
Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy): 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.30; (Sala Victoria) : GROAPA — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
CELE 12 LUNI ALE ANULUI — 
ora 9.30: Teatrul „Țăndărică"
(Sala Victoria) : O POVESTE CU 
CTNTEC — ora 15: (Sala Acade
mia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 
15: Ansamblul Rapsodia Română : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19,30; Circul Globus : APRlNDEfl 
STEI ELE —. ora 19,30.
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 9.30 
Prietenii lui Așchiuță. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,10 Tehnic-Club. 
10,40 Bucureștlul necunoscut : o- 
rașul — un caleidoscop (I). n,oo 
Telecinemateca : Ciclul Jean Ga- 
bin „Vîrsta Ingrată“. 12,30 Avan
premiera. 12,40 Teleobiectiv 13,00 
Telejurnal. 15,00 Lecții TV. pentru 
lucrătorii din agricultură. Măsuri 
pentru apărarea sănătății anima
lelor (taurine, ovine). 16,00—17,00 
Telescoală. Chimie. Biologie. 17.30 
Emisiune în limba maghiară. 18,30 
Telex. 18.35 Publicitate. 18,40 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,10 Barzi și rapsozi. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen — 
cauză a întregului popor. 20.10 
Cîntecul săptâmînii : „Frumuseții 
tale“ de George Grigoriu, pe ver
suri de Anghel Grigoriu și Romeo 
lorgulescu. 20,15 Mereu în primele 
rinduri ! Reportaj TV. 20,35 Retro
spectivă Walt Disney. 20.55 Tine
rii despre ei înșiși. 21,20 Steaua 
fără nume — emisiune-concurs 
pentru tineri interpreți de muzi
că ușoară. 22,15 „24 de ore“. Din 
țările socialiste. 22,45 Baschet mas
culin : Dinamo București — Slavia 
Praga în sferturile de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni“.

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini de 
mare popularitate din operele lui 
Mozart. 18,15 Film serial pentru 
tineret : „Plerduți în spațiu“. 19.01) 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului : Extinderea rețelei co
merciale, îndeosebi în noile zone 
ale orașului. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Concertul 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. 22,00 Biblioteca pentru 
toți — Ion Agîrbiceanu.

20.su
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de peste hotare
„Carambolai monetar“ 

in occident
Act de bunăvoință al 
guvernului R.D. Vietnam

• DUPĂ DEVALORIZAREA DOLARULUI — YENUL „FLOTANT" Șl 
LIRA ITALIANĂ DEVALORIZATĂ • DECIZIA UNILATERALĂ A RO
MEI • „PERPLEXITATE SI CONFUZIE" LA SEDIUL C.E.E. • ÎNCEPU
TUL UNEI VASTE OFENSIVE ECONOMICO-FINANCIARE A S.U.A. ? 
® PRECIZĂRI LA WASHINGTON SI TEMERI ÎN RÎNDUL PARTENERI

LOR COMERCIALI Al S.U.A.Devalorizarea dolarului cu toate consecințele și reverberațiile sale pe plan economic și politic continuă să se mențină pe primul plan al actualității.O serie de realinieri și reevaluări de facto sînt semnalate pe eșichierul monetar occidental. Agențiile de presă vorbesc de un adevărat „carambolaj monetar“. Piața de schimburi de devize din Tokio s-a deschis miercuri, după trei zile de întreruperi, instituindu-se un curs fluctuant al yenului, curs care echivalează practic cu o reevaluare de circa 14—15 la . sută. Cea mai neașteptată măsură este aceea anunțată la Roma : lira a fost lăsată să fluctueze ceea ce în fapt, așa cum apreciază cercurile financiare italiene, înseamnă o devalorizare in raport cu celelalte monede și, în principal, în raport cu dolarul american. Decizia guvernului italian a surprins deoarece ea vine în contradicție cu poziția adoptată de ceilalți opt parteneri din Piața comună lărgită care nu au procedat la nici o modificare a statu-quo- ului monetar existent înainte de devalorizarea dolarului.Hotărîrea unilaterală a Italiei (care, așa cun. preciza mi

tă a Pieței comune in materie monetară. Se pune, de asemenea, problema consecințelor a- cestei situații asupra „Pieței comune agricole“ — flotarea u- nei monezi antrenind aplicarea de taxe vamale compensatorii, întruniți în reuniune extraordinară la Bruxelles, miniștrii de finanțe ai „celor nouă“ s-au găsit în fața unui dosar dificil și a unor opțiuni de mare importanță. Rbmarcînd că atmosfera la Bruxelles este „destul de încărcată“ agenția FRANCE PRESSE notează : „Probleme imediate, probleme pe termen lung, criza monetară riscă să lase urme în Piața comună. Cei nouă nu au, probabil,, motive să fie satisfăcuți de devalorizarea dolarului și de măsurile comerciale și financiare care o vor însoți“. De altfel, această preocupare pentru „ceea ce va urma“ se vădește și în capitala niponă, de unde corespondentul agenției REUTER vorbește despre „teama față de eventuale suprataxe americane la import“.Iată-ne, deci, în miezul problemei. Atît în S.U.A. cît și in Europa occidentală și in Japonia devalorizarea dolarului este privită, firesc, în contextul lup-

La banca londoneză Barclay, calm aparent ieri, după redeschi
derea ce a urmat „pauzei forțate" din zilele anterioare : ce va 

urma după devolorizarea dolarului ?nistrul de finanțe italian Mala- godi, urmărește „să apere eforturile italiene pentru dezvoltarea exportului și politica generală de relansare economică“) riscă să aibă consecințe economice și politice pe planul Pieței comune. Se poate remarca in acest sens faptul că la ora actuală „solidaritatea monetară“ a celor nouă apare foarte precară : trei monezi (lira sterlină. lira irlandeză și lira italiană) au un curs flotant, trei monezi (francul francez, francul belgian și francul luxemburghez) au două parități paralele și, în sfîrșit, alte trei monezi (marca vest-germană, florinul olandez și coroana daneză) au parități fixe. O asemenea evoluție pune în cauză „a- cordul de schimb“ din aprilie 1972 (care prevedea că monedele membrilor C.E.E .nu vor fluctua între ele mai mult de 2,25 la sută) acord care constituie singura realizare importan

tel pentru piețe in rîndul partenerilor occidentali. La Washington, președintele Nixon declara că devalorizarea dolarului a fost doar primul pas în direcția conferirii unui caracter mai competitiv exporturilor a- mericane și protejării afacerilor și slujbelor americane. El sublinia că devalorizarea a fost menită „să asigure Statelor U- nite o poziție mai puternică la viitoarele negocieri cu partenerii lor comerciali“ De altfel, în această perspectivă se înscrie și prima reacție, optimistă, a cercurilor financiare și industriale americane care — așa cum remarcă observatorii — speră că „principalul avantaj al devalorizării va fi de a reduce concurența străină pe piețele americane și va stimula exportul S.U.A., prețurile americane devenind mai competitive“ (REUTER). Tpate aceste desfășurări și, mai ales, aluziile foarte transparente făcute de

ministrul de finanțe american cu privire Ia eventualitatea u- nor „suprataxe selective“ pentru produsele acelor țări care „jenează“ exporturile americane nu pot să nu stirnească îngrijorare in rîndul partenerilor comerciali ai Americii (mai a- les în Piața comună și Japonia care au avut în 1972 un excedent de 500 de milioane și, respectiv, de 4 miliarde de dolari in schimburile comerciale cu Statele Unite). Se pare, de altfel, că trimisul special al președintelui Nixon, Peter Petersen, actualmente in turneu in Europa occidentală a plasat avertismente suficient de clare în sensul eventualelor „represalii" a- raericane.Vorbind despre „perplexitatea și confuzia“ care domneau miercuri la sediul C.E.E. din Bruxelles, agenția FRANCE PRESSE nota i „Această devalorizare a dolarului pe care vest-europenii au cerut-o atît de insistent Washingtonului pentru că ei sint marii debitori, apare de pe acum ca un element al vastei ofensive eco- nomico-financiare pe care Statele Unite o declanșează imediat după dezangajarea lor din Vietnam... Anticipînd rezultatele marii negocieri interoccidentale din septembrie. Statele Unite își arogă prin devalorizarea dolarului un atu suplimentar, mai ales că noile presiuni create prin dolarul ieftinit sînt însoțite de amenințări cu represalii economice“. Aceeași optică o relevă corespondentul din Tokio al agenției REUTER atunci cînd scrie, referindu-se la opiniile cercurilor de afaceri japoneze : „Domnește sentimentul că după devalorizarea dolarului, președintele Nixon va deveni un partener Și mai exigent pentru vest-europeni și japonezi in negocierea reformei sistemului monetar și comercial internațional“. Pe termen mai apropiat preocupările principalilor parteneri comerciali ai S.U.A. merg spre realizarea u- nui „cit mai larg posibil front comun în fața exigențelor americane“ (FRANCE PRESSE). în această lumină corespondentul la Bruxelles al agenției citate relevă „prejudiciile pe care poziția separată a Italiei Ie poate aduce în ansamblul unei mari negocieri“. Pe termen mai lung, în principalele capitale e- conomice occidentale se exprimă temerea că, așa cum notează la Hamburg DIE WELT „o încetinire a exportului spre S.U.A. înseamnă de fapt un export de șomaj din America în Europa“. E demn de remarcat în această ordine de idei faptul că în primele declarații oficiale făcute Ia Tokio după anunțarea cursului fluctuant al yenului se subliniază că guvernul japonez va lua măsuri pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii și de a asigura folosirea deplină a forței de muncă în lumina „consecințelor tendințelor de reevaluare a monedei“.Tabloul, fie chiar și sumar, al reacțiilor după noua devalorizare a dolarului indică, in mod evident, că dificultățile din sistemul monetar și comercial interoccidental, sînt departe de a fi depășite. Este vorba, mai degrabă, de un moment dintr-o criză latentă, un episod dintr-o ciocnire de interese și o luptă aprigă pentru piețe între principalii parteneri comerciali occidentali.
EM. RUCAR

Agenția V.N.A. informează că, în timpul vizitei la Hanoi a consilierului special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale. Henry Kissinger, guvernul R.D. Vietnam a hotărît, să remită Statelor Unite, înainte de ter menul prevăzut, 20 de membri
Comunicat

ai personalului militar american capturat.Agenția menționează că este vorba de un act care demonstrează bunăvoința și seriozitatea guvernului R.D. Vietnam în îndeplinirea Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.
referitor

la vizita lui H. Kissinger 

la HanoiLa Hanoi a fost dat publicității comunicatul referitor lâ vizita în capitala R.D. Vietnam a lui Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.

PENTRU ELABORAREA UNEI CARTE 
A DREPTURILOR Șl OBLIGAȚIILOR 

ECONOMICE ALE STATELORLa Geneva au început, lucrările primei sesiuni a grupului pentru elaborarea unei Carte a drepturilor și obligațiilor economice ale statelor. La iu crări participă delegați din 40 de țări, între care și ROMÂNIA.Luând cuvântul în dezbaterile generale ale grupului, dr. Aureli u Cristescu, reprezentantul român, a evidențiat importanța deosebită pe care România, ca țară socialistă in curs de dezvoltare, o acordă elaborării u- nei Carte a drepturilor și obligațiilor economice ale stateltfr. Ei a subliniat interesul permanent manifestat de țara noastră pentru stabilirea, în cadrul comunității ■ internaționale. a unor norme care să guverneze relațiile economice internaționale,Ministrul afacerilor externe al Turciei, Haluk Bayul- ken, a relevat într-un interviu acordat ziarelor „Borba“ și „Politika“ cursul ascendent al relațiilor țării sale cu Iugoslavia.Abordind problema securității europene și aspectele legate de dezarmare, ministrul de externe turc a relevat că țara sa a sprijinit, de la început, eforturile de destindere a încordării pe continentul european și s-a angajat în mod pozitiv în favoarea convorbiriloi* de la Helsinki, precum și pentru reducerea înarmărilor în Europa.

întemeiate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc, precum și inițiativele României în acest sens în organizațiile internaționale.Elaborarea unei Carte a drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor poate reprezenta un progres important pe linia consolidării unor relații internaționale echitabile, pentru excluderea forței și amenințării cu forța, a presiunilor de orice fel, a oricăror forme de exploatare a popoarelor.în continuare, reprezentantul român a prezentat propuneri privind conținutul Cartei, indi- eînd principalele drepturi și o- bligații pe care aceasta ar putea să le cuprindă.Printre acestea, nu ar putea lipsi din Cartă dreptul fiecărui stat la o independență politică și economică, dreptul inalienabil al fiecărui stat de a-și alege sistemul politic, economic și social conform dorinței și intereselor sale și de a continua calea dezvoltării sale libere, fără nici o împiedicare, fără nici o ingerință, constrângere sau amehințare din afară“.

BANCA CENTRALA a Japoniei a fost nevoită să intervină, miercuri, încă din primele ore ale dimineții, pentru a împiedica o scădere prea pronunțată a cursului dolarului sub noua paritate oficială (de „ 277 yeni pentru un dolar). In ciuda intervenției băncii, cursul monedei americane a atins 271,10 yeni.
• Hotărîre 

a fracțiunii 
U.C.D^ — U.C.S. 
din BundestagFracțiunea Uniunea Creștin Democrată — Uniunea Creștin Socială din Bundestagul vest- german a hotărît, cu 102 voturi pentru, 83 contra (majoritatea voturilor contra provenind din rindurile deputaților creștin-so- ciali) și două abțineri, să renunțe la intentarea unui recurs la tribunalul constitutional din Karlsruhe pe motiv că tratatul privind bazele relațiilor dintre cele două state germane ar fi contrar prevederilor constituției R.F. a Germanici.Liderul opoziției creștin democrate, Rainer Barzel, președintele U.C.D., a declarat, după ședință, că U.C.D./U.C.S. își menține opoziția sa față de

în timpul șederii la Hanoi, H. Kissinger a fost primit de primul ministru al R. D. Vietnam, Fam Van Dong, și a purtat convorbiri cu Le Duc Tho, consilierul special al delegației R. D. Vietnam la convorbirile cvadripartite în problema vietnameză de la Paris, precum și cu Nguyen Dui Trinh, viceprim- ministru și ministru al afacerilor externe. Cu acest prilej, s-a desfășurat un schimb de vederi deschis și constructiv în legătură cu problema aplicării Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam, semnat la Paris, la 27 ianuarie 1973. Au fost, de asemenea, abordate relațiile postbelice între R. D. Vietnam și Statele Unite, precum și alte probleme de interes comun.Ambele părți, se arată în comunicat, au examinat cu atenție aplicarea Acordului de la Paris in perioada desfășurată de la semnarea acestuia pînă în prezent și au elaborat numeroase măsuri concrete, a căror aplicare se dovedește necesară pentru îmbunătățirea și accelerarea aplicării Acordului- Părțile au căzut, de asemenea, de acord asupra desfășurării în continuare a schimburilor periodice de opinii, în scopul asigurării aplicării depline și în spirit de seriozitate a prevederilor acordului și protocoalelor anexe, în conformitate cu angajamentele asumate în acest sens de părțile semnatare.R. D. Vietnam și Statele Unite au declarat că aplicarea deplină și cu seriozitate a Acordului de la Paris in problema Vietnamului va aduce o contribuție pozitivă la cauza păcii în Indochina și în Asia de sud- est, pe baza respectării neabătute a independenței și neutralității țărilor din această regiune a lumii.Părțile au reafirmat că problemele existente între țările Tndcohinei trebuie soluționate de către părțile indochineze implicate, pe baza respectării . -reciproce a independenței, suveranității și integrității teritoriale, precum și pe baza principiului neamestecului în treburile interne ale celorlalte state. Părțile au salutat convorbirile aflate în curs de desfășurare între părțile interesate din Laos, care, potrivit comunicatului, vizează o reglementare pașnică a situației din această țară.în continuarea documentului se menționează că cele două părți au procedat la un schimb de vederi în legătură cu modul in care Statele Unite urmează să contribuie la vindecarea rănilor războiului și la reconstrucția postbelică a economiei in Vietnamul de nord. în acest sens, se arată că părțile au căzut de acord asupra creării unei comisii economice mixte, compuse dintr-un număr egal de reprezentanți ai R.D. Vietnam și ai Statelor Unite, în atribuțiile căreia intră dezvoltarea relațiilor economice între R.D- Vietnam și Statele Unite.A avut loc, de asemenea, un I schimb de opinii între părți în legătură cu convocarea conferinței internaționale în problema Vietnamului, prevăzută în articolul 19 al Acordului de la Paris. Cele două părți vor continua consultările cu celelalte părți participante la conferință, în vederea pregătirii și succesului conferinței.Examinînd relațiile postbelice dintre R.D. Vietnam și Sta
acest tratat, dar că intenționează să deplaseze discuțiile pe plan politic.
® Declarație comuna 

peruano — 
venezueleanâPeru și Venezuela se pronunță împotriva oricăror manifestări ale politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, împotriva tuturor formelor de oprimare, discriminare și inechitate în relațiile internaționale — se arată în declarația comună semnată de președintele peruan, Juan Velasco Âlvarado, și președintele venezuelean, Rafael Caldera, Ia încheierea vizitei acestuia la Lima.

• „The Godfather"Academia americană a artei cinematografice a selecționat o

tele Unite, părțile au analizat măsurile concrete care pot fi adoptate în vederea normalizării relațiilor dintre cele două țări.Părțile au căzut de acord asupra unei serii de principii generale care trebuie să călăuzească relațiile dintre cele două țări :— toate prevederile Acordului de la Paris în’ problema Vietnamului și ale protocoalelor- anexe trebuie respectate neabătut și cu seriozitate ;— Republica Democrată Vietnam și Statele Unite vor depune eforturi pentru instaurarea unor relații de tip nou, bazate pe respectarea reciprocă a principiilor independenței, suveranității, neamestecului în afacerile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc ;— normalizarea relațiilor dintre R. D. Vietnam și Statele Unite vor contribui iă asigurarea unei păci trainice în Vietnam, înscriindu-se, de asemenea, ca o contribuție la cauza păcii în Indochina și în Asia de sud-est.
Prezențe 

pesteMIERCURI SEARA. la Clubul Internațional din Hanoi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în R.D. Vietnam, Tudor Zamfira, a oferit o gală de filme închinată celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii.A fost prezentat filmul „Serata“, producție a Studioului București.Au participat Tran Dang Khoa și Nguyen Xien, vicepreședinți ai Comitetului permanent al Adunării Naționale a R.D.V., Bui Quang Tao, Ngo Minh Loan și Nguyen Hun Khien. miniștri, precum și alte persoane oficiale.PRIMUL SECRETAR al Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, Sayed Marei,

' REUNIUNE 
PREGĂTITOARE A 
CONVORBIRILOR 

INTRE 
REPREZENTANȚII

G R P '
SI Al REGIMULUI 
DE LA SAIGONMiercuri, la Paris, s-a desfășurat, la Centrul de conferințe internaționale din Avenue Kleber, cea de-a patra reuniune pregătitoare a convorbirilor politice între reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și cei ai regimului de la Saigon. La încheierea reuniunii, care a durat două ore și jumătate, conducătorii celor două delegații — Dinh Ba Thi, din partea G.R.P., și Nguyen Phuong Thiep, reprezentînd administrația saigoneză — au declarat că au convenit să se în- tilnească din nou vineri, 16 februarie. Reprezentantul G.R.P. al Republicii Vietnamului de sud a afirmat că delegația sa a prezentat noi propuneri. cu caracter deosebit de concret, în dorința de a vedea deschizîndu-se, cît mai curând posibil, lucrările conferinței între cele două părți sud-vietnameze.

SESIUNE A COMISIEI 
MILITARE MIXTE 
CVADRIPARTITELa Saigon a avut loc, miercuri, o nouă sesiune a Comisiei militare mixte cvadripartite, in componența căreia intră reprezentanți ai R.D. Vietnam, G.R.P. al Republicii Vietnamului de sud, S.U.A. și regimului de la Saigon. Potrivit relatării agențiilor de presă internaționale, reprezentantul G.R.P. al Republicii Vietnamului de sud a atras atenția celorlalți par- ticipanți la sesiune asupra actelor repetate de încălcare a Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam cqmise de administrația de la Saigon, citind în acest sens operațiunile de represiune efectuate de trupele saigoneze în regiunea Phon Dien, din partea septentrională a Vietnamului de sud.

Tineretul lumii

Opțiunile „Tine
rilor socialiști“

• Deplasări spre stinga in rindul organi
zației de tineret

Social-Democrat

T.

a Partidului
din R.F.G.La exact trei săptămîni după victoria obținută in alegerile de la 19 noiembrie 1972, cancelarul Willy Brandt își avertiza partidul, cu o tărie care a surprins pe observatorii scenei politice veșt-germane, împotriva „pericolului constituirii de fracțiuni" în cadrul P.S.D. Mobilul acestui avertisment, adresat îndeosebi organizației de tineret a partidului, era atunci (în perioada constituirii celui de-al doilea cabinet Brandt) „intoleranța“ manifestată de „Tinerii socialiști" față de partenerul de coaliție al social-democraților în guvernul federal — Partidul Liber-Democrat. Această „intoleranță", cauzată de faptul că o serie de obiective social-democrate în diverse domenii, mai ales în cel economic, n-au putut și nu pot fi încă abordate pentru că nu corespund opțiunilor liberalilor, implica, potrivit cancelarului, pericolul unor lupte interne in sinul propriului partid.Pentru o bucată de vreme lucrurile păreau a se fi liniștit. Controversa a reizbucnit însă în ianuarie în jurul „Programului pe termen lung“ al P.S.D. Un proiect al acestui program, vizînd perioada 1973—1985, a fost elaborat de o comisie a P.S.D., sub conducerea ministrului finanțelor, Helmut Schmidt, și supus discuției organizațiilor de bază și teritoriale, urmind a forma obiectul dezbaterilor unui Congres extraordinar al P.S.D. în luna aprilie 1973 la Hanovra.„Tinerii socialiști“, una din componentele importante ale stingii social-democrate, au intimpinat cu multe rezerve pro- s x..i -■_! x j. ---- întocmind un amplunumeroase propuneri șitextului. Relevînd lim- gencral și abstract în

românești 
hotareI-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Cairo, Petru Burlacu. Cu acest prilej, au fost discutate unele probleme ale dezvoltării relațiilor de colaborare româno- egiptene.LA 13 FEBRUARIE, președintele Mauritaniei, Moktar Ould Daddah, a primit scrisorile de acreditare ale ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România, Ion Moangă. La ceremonie a participat Hamdi Ould Mouknass, ministrul maurita- nian al afacerilor externe.Ceremonia de acreditare a fost urmată de o convorbire cordială, prietenească între președintele Mauritaniei și noul ambasador român.

iectul elaborat de comisie, document critic conținind sugestii de modificare a bajul nesatisfăcător, modul care abordează căile prin care poate fi transpusă în practică politica sociai-democrată, prezidiul „Tinerilor socialiști“ cere, in documentul său, pe lingă o mai mare exactitate analitică, o reconsiderare a priorităților și trecerea la „reforme care să depășească sistemul“. In acest scop, activitatea de elaborare a programului pe termen lung ar urma să fie continuată de o nouă comisie desemnată de Congresul extraordinar. Mărul discordiei ii constituie îndeosebi cererea „Tinerilor socialiști“ de înscriere in programul partidului a unor „reforme prin care să fie depășit sistemul existent“. Avind în vedere faptul că și alte grupări importante din cadrul P.S.D. (ca organizațiiln de land din Hessa-sud și Schleswig—Holstein, o serie întreagă de tineri deputați social-democrați etc) au puncte de vedere similare, este de prevăzut o dispută acerbă în jurul acestor probleme la viitorul Congres extraordinar. De altfel, ele suscită păreri contradictorii, mergind pină la disensiuni puternice, chiar în rindurilâ „Tinerilor socialiști“. Astfel, la scurt timp după ce prezidiul organizației a înaintat conducerii P.S.D. ampiul său document critic referitor la proiectul programului pe termen lung, el a ținut să se disocieze public de propria sa grupare de stingă („Stamokap“), ale cărei cereri i se par „prea radicale“ și care reprezintă deja majoritatea în organizații din centre economice și universitare importante ca Frankfurt pe Main sau Hamburg. Cu toată seriozitatea, prezidiul „Tinerilor socialiști“ a considerat chiar necesar să atragă atenția „asupra pericolului fracționismului !“ „Sta- mokap“ nu este decît alăturarea, în limba germană a primelor silabe ale noțiunii de „capitalism monopolist de stat“ prin care definesc esența aprecierii lor cu privire la orînduirea în care trăiesc. Pornind de la această apreciere, gruparea „Stamokap“ formulează cereri mai radicale decît celelalte forțe ale stingii social-democrate : naționalizarea mijloacelor de producție într-o serie de ramuri de bază, o politică îndreptată împotriva monopolurilor, bazată pe strategia unei „largi alianțe antimonopoliste" (inclusiv cu Partidul Comunist German) etc.Rămine de văzut in ce măsură „Tinerii socialiști“ și celelalte forțe ale stingii social-democrate vor reuși să impună la Congres modificările pe care le doresc. Dar contribuția lor la dezbaterea asupra problemelor viitorului societății vest-ger- mane nu poate fi trecută cu vederea.
BAZIL ȘTEFAN

Violente
înfruntări

BRUXELLES. - Fermieri belgieni demonstrînd in sprijinul reven
dicărilor lor economice.

serie de ființe Și personalități artistice dintre care va alege, la 27 martie, pe cele încununate cu premiul Oscar. Cele mai mari șanse de a fi desemnat filmul anului le are „The Gocl- father", care a devenit recent pelicula cu cel mai mare succes de casă din istoria cinematografului. Interpretul rolului titular, Marlon Brando, este considerat un probabil cîștigător al distincției pentru interpretare masculină.
® Noi incidente 

violente în 
Irlanda de NordNoi incidente violente, in cursul cărora și-a pierdut viața un alt soldat britanic (al cincilea în tot atitea zile), s-au produs, miercuri, în Irlanda de Nord. Bilanțul celor trei ani de violență se ridică, în prezent, la 710 morți.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

intre poliție
și studenți 

la Barcelona
Centrul Barcelonei a fost, 

începînd de luni, teatrul unor 
violente înfruntări între bri
găzile de șoc ale poliției și 
peste 1 000 de studenți, care 
manifestau în semn de pro
test împotriva recentei închi
deri a trei facultăți și aresta
rea a 18 studenți în arhitec
tură, acuzați de a fi partici
pat la o adunare ilegală. 
După un miting desfășurat la 
Facultatea de litere, studenții 
au hotărît să se deplaseze, 
încolonați, către centrul ora
șului. Poliția a intervenit, tră- 
gînd focuri în aer. O tînără 
fată, studentă în filozofie,

răsturnată de o mașină a po
liției, a fost grav rănită și 
transportată la spital. Au fost 
operate mai multe arestări. 
Miercuri, la Universitatea din 
Barcelona greva era totală.

9 studenți 
condamnați 
la Lisabonastudenți portughezi condamnați, marți,Nouă au fost de un tribunal din Lisabona, la pedepse între 18 și 33 de luni închisoare, sub acuzația de a fi participat la „activități subversive". Cinci dintre acuzați au fost, totodată, privați de drepturile civile pe o perioadă de 15 ani, iar celorlalți li s-au retras aceste drepturi pe o perioadă de cinci ani. Studenții au fost acuzați că au editat ziare ilegale și mai multe broșuri in care făceau un apel la solidaritate lupta pentru eliberarea poarelor din coloniile tugheze. cu popor-

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURTLa Sao Paulo peste 200 de copii și-au pierdut viața din cauza deshidratării — au anunțat autoritățile braziliene. S-a precizat că valul de căldură care s-a abătut de la începutul anului asupra regiunii din jurul o-
rașului a provocat îmbolnăvirea altor 6 000 de copii, exis- tînd pericolul ca numărul victimelor să crească, dacă temperatura se va menține ridicată.

• „Lunohod-2" cercetează un monolit 
enigmaticLa sfirșitul zilei de 13 februarie, aparatul automat selenar sovietic „Lunohod-2“ ajunsese, în deplasarea «a spre mașivui muntos Tau- rus.In noul loc în care se afla, la 14 februarie, aparatul a început cercetarea unui fragment de rocă de mari dimensiuni, expulzat, după toate aparențele, din adîn- cul solului lunar la suprafață, în urma formării unui

mare crater. Fragmentul respectiv se prezintă sub forma unei lespezi lungi de circa un metru, care s-a dovedit a fi un monolit deosebit de rezistent, deoarece apăsarea, echivalentă cu 100 de atmosfere, pe care automatul selenar a exercitat-o asupra acestei plăci de piatră, a avut drept rezultat doar întipărirea unor ușoare urme într-un subțire strat superficial de praf.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Scinteii". Tel. 17.G0.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" -■ Serviciu] Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001“ — Tiparul; Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".
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Adunarea Poporului din Egipt a aprobat măsurile economice propuse de guvern la 11 februarie în vederea satisfacerii necesităților forțelor armate ale țării, precum și asigurării serviciilor de urgență și rezervelor, anunță agenția M.E.N.Aprobind măsurile de austeritate, Adunarea Poporului a hotărit ca ele să nu afecteze veniturile mici, in special cele obținute prin muncă, și a cerut guvernului să nu procedeze la reducerea ■ cheltuielilor pentru sectoarele publiceCu același prilej, Adunarea Poporului a adoptat o lege prin care președintele țării este autorizat să modifice, în caz de necesitate, destinația unor sume din bugetul general de stat și să decreteze, in caz de război, sporirea sau impunerea unor . noi taxe și impozite.
■


