
O calitate a tinerilor din secția inatrițerie a Uzinei de mecanică fină București — dăruirea 
profesională. Foto: GH. CUCU.
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Tovarășul
NICOLAE CEĂUȘESCU 
a primit pe ziaristul
suedez Hans Sjostrom

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
vineri dimineața, pe Hans 
Sjostrdm, redactor la televiziu
nea suedeză.

La primire au participat to

varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului suedez.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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din Capitala

care irosesc

CITITORUL DECLANȘEAZĂ

dintre 
ai sec- 

mare 
de categoria a

„Timpuri noi oamenii

oameni
din munca și viața sa

— Ion Ion este unul 
«ei mai buni montatori 
ției. Execută lucrări de 
finețe, unele 
V-a.

— Dacă s-ar face un clasa
ment al celor care dau rebu
turi, Tudorache Marin ar bate 
precis toate recordurile !

— Printre evidențiații noștri 
se numără și Stoian Șerban, și 
Constantin Constantin, deși au 
terminat de foarte puțin timp 
școala.

— Băiatul acesta. Burcea Oc- 
tavian, e formidabil, după trei 
ani de profesională nu știe nici 
măcar să măsoare ou șublerul, 
de reglatul mașinii ce să mai 
vorbim !

Probabil caracterul contradic
toriu al frazelor de mai sus,

La Uzina

mai sint tineri

timpul

(extrase dintr-o discuție purta
tă cu cîțiva muncitori și maiș
tri din secția prelucrare, a U- 
zinei bucureștene „Timpuri 
noi“), a făcut ca tocmai ele și 
nu altele, să ne atragă atenția. 
Ion, Tudorache. Stoian și cei
lalți sint cu toții absolvenții a- 
celeiași școli — școala profesio
nală a uzinei, iar dacă mergi 
pc firul biografiilor lor, le des
coperi asemănătoare pînă la 
identitate. Deci, toți au pornit 
la drum cu date, gînduri, aspi
rații foarte puțin diferite și ar 
fi fost de așteptat ca la locul 
de muncă, rezultatele cunoștin
țelor însușite, repetăm, în ace
eași școală, de la aceiași pro
fesori, să pară multiplicate cu 
hirtie indigo. însă, după absol
vire, îi întîlnim la locul de 
muncă — unii — fruntași, alȚii
— recordmeni ai rebuturilor. 
Am încercat, împreună cu ei și 
cu o parte dintre oamenii cu 
experiență ai secției, să găsim 
cheia acestei situații d» natură 
să ridice semne de întrebare.

— Au făcut ei aceeași școală
— vorbește ca pentru sine mais
trul Nițu Eugen — dar contea
ză și cum au făcut-o. Noi îi 
vedem încă din timpul practicii. 
Unii sint numai ochi și urechi, 
caută să prindă din zbor orice 
taină a meseriei, alții nu se 
gindesc decît cum s-o întindă, 
și atît cit “Stau lingă muncitori, 
cască, se uita pe pereți. Profe
sorii nu și-au dat osteneala cu 
cei care nu s-au arătat prea in
teresați de pregătirea lor, iar

MONICA ZVIRJINSCHI

ANCHETA

MICI BIROCRAȚI
MARE NEPĂSARE!
„Uzina de utilaj chimic“ „Gri- 

vița roșie“ din Capitală a con
struit un bloc pentru tinerii 
nefamiliști la care noi am c- 
fectuat unele lucrări prin mun
că patriotică. Ni s-a spus că 
vom plăti chirie sub 100 Ici. La 
început ni s-a oprit 100 lei pen
tru fondul de rulment și 124 lei 
chirie. Am ridicat problema in 
conferința pe uzină a organiza
ției U.T.C. S-au luat măsuri : 
„chiria s-a majorat la 167 lei“-

Un cămin pentru tineri cu 
preț de hotel-lux. Adresa : 
București str. Sibiu„nr..L L-am 
vizitat, 
condiții 
fel de 
sit cu 
mas, de 
anonim..
milioane lei și nu s-au mai găsit 
niște fonduri pentru... o firmă.

curioși să vedem ce 
oferă pentru o ast- 

chirie. L-am gă- 
greu pentru că a ră

mâi bine de un an,’tot 
Clădirea a costat 2,6

Dar l-am găsit și am consem
nat lucruri deloc îmbucurătoa
re- Inutil să mai amintim că lo
cuința, de orice natură ar fi, 
trebuie să se constituie într-un 
factor de civilizație. Pretindem 
unui cămin muncitoresc, prin 
natura destinației sale,, să fie 
acel loc intim, prietenesc, unde 
să te simți bine, reconfortant. 
N-am găsit nimic din toate a- 
cestea. Un loc neprimitor, rece, 
acesta este căminul care numai 
cu un an în urmă fusese dat 
în folosință. .Ferestrele nu au

LIDIA POPESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a lll-a)

In așteptarea primăverii.

ORA DE
DIRIGENTE

FARÀ
UNIFORMĂ
DE ELEV

Oră de chimie la Liceul 
„Mihail Sadoveanu“ 

Foto: EM. TĂNJALĂ

Aici
unde

invața

Ne împărtășește
ing. CONSTANTIN NEGRIȚESCU,

„Organizația noastră
vă urează fericire!“

G Nuntă la Tirgu Lăpuș. Ve- 
neam dinspre Baia Mare, sîm-

C bâtă după amiază, cu
G autobuz plin de navetiști. Mi- 
jo neri, muncitori forestieri, tex-
C tiliste, elevi. Discutau.
G am aflat de primul eveniment 

important al anului: o nuntă
G uiecistă. Cosma Iov, mecanic
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Așa

DECLINUL

OCHILOR

VERZI ?

O cercetare privind
imaginea viitorului soț

Pasionantă și, mai ales, deosebit de actuală, de utilă, dezba
terea referitoare la familia văzută de tineri. Rezultatele proprii
lor noastre investigații, făcute printr-o anchetă în rîndul unor 
tete din întreprinderi argesene (Vezi L. Ghivirigă. C. Ștefă- 
nescu. F. Manta — „IDEALUL FAMILIAL AL TINERELOR 
SALARIATE“, în volumul „STATUTUL SOCIAL AL FEMEI
LOR SALARIATE“, Ed. Politică, București. 1971) demonstrează 
nu numai interesul tineretului pentru abordarea acestei funda
mentale probleme <le viață, ci și o matură și corectă concepție 
despre ceea ce trebuie să fie familia.
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• început de drum în doi, 
sărbătorit in mijlocul tovară

șilor de muncă.

de întreținere la autobază, se 
căsătorește cu Rozalia Velea, 
de la cooperativa de consum.

Apoi, cînd am coborît din

autobuz, în centrul orașului, 
am făcut cunoștință cu chi
purile celor doi miri. La ga
zeta tineretului, printre mun
citorii și uteciștii fruntași ai 
urbei.

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Am studiat opiniile tinerelor 
fete privind criteriile de alegere 
a viitorului soț (însușiri, profe
siune, vîrstă) ; bugetul fami
liei, repartizarea sarcinilor in 
gospodărie și a responsabilității 
față de creșterea copiilor ; . re
lațiile dintre soți, ale soților 
cu părinții și cu socrii. Dincolo 
de realismul opiniilor, de ba
zele principiale ale concepțiilor 
prezente la majoritatea tinere
lor cărora ne-am adresat se re
marcă un fapt ieșit din comun, 
în genere, chestionarele de ti
pul celui folosit de noi conțin 
doar răspunsuri la întrebările 
puse. în citeva cazuri, am în- 
tilnit însă și o mențiune foarte 
elocventă pentru ceea ce gin- 
desc mulți tineri. Din proprie 
inițiativă, unele fete au simțit

nevoia să scrie : „am răspuns 
cu sinceritate, cu interes, la a- 
ceste întrebări și vă mulțumim 
că ni le-ați pus. Pentru prima 
data ani avut ocazia sa ne spu
nem părerea și deci să gindim 
mai pe îndelete la ceva care ne 
frămîntă atît de mult“. Cu mici 
deosebiri, acest adaos la ches
tionar s-a repetat de citeva ori, 
întărit de cele mărturisite ver
bal și de alte fete. Este o con
firmare a faptului că ele înțe
leg lipsa lor de pregătire pentru 
viața de familie și. totodată, o 
meritată critică la adresa celor

LUMINIȚA GHIVIRIGA, 
cercetător principal la Institutul 

de științe pedagogice

(Continuare in pag. a ll-a)

Luni seara sună telefonul: 
„Alo, aici e Mihaela. Uite des
pre ce-i vorba: miercuri ne în- 
tîlnim cu tovarășa dirigintă, la 
școală. Anunță-i tu și pe cei
lalți de la Politehnică". „Perfect, 
s-a aranjat, discut eu cu ei, vom 
fi toți. Ai grijă de restul“. Res
tul însemnînd cei de la mate
matică, de la fizică, un arhitect 
și doi mediciniști. Grosul îl for
măm noi, cei de la Politehnică : 
27 din 28 foști elevi ai clasei 
speciale de matematică de la Li
ceul „I.L. Caragiale“, am deve
nit studenți.

E frig, e iarnă, totuși venim la 
școală majoritatea celor de ta 
„specială“. Ne aflam în prima 
noastră vacanță de studenți. 
Căutăm o sală liberă, pentru că 
fosta noastră clasă e ocupată de 
actualii elevi. Intrăm într-un la
borator și o așteptăm pe tova
rășa dirigintă. Obișnuitele par- 
lamentări; „Cine duce florile 
eu nu, că mi-a dat 9 la teză des
pre Blaga“, și, pînă la urmă, 
du-le tu. Dane, ești cel mai pre
zentabil /“.

Sst 1 A intrat tovarășa diri
gintă Tutoveanu. Arcul din fie
care elev sau, în sfîrșit, fost elev, 
se destinde, ne ridicăm cu toții 
în picioare. Exact ca acum citeva 
luni. Ne lipsește doar uniforma 
de elev.

— „Bună-ziua. Nu sînteți toți, 
dar n-am să strig catalogul. Asta 
se va întîmpla abia în 1982“.

Ne așezăm aproape ca-n cla
să : fetele cit mai aproape de 
tablă și de profesor, să nu piar
dă nimic, băieții spre ultimele 
bănci, să facă mici comentarii.

Nu, tovarășa dirigintă a inter
pretat greșit; nu stăm separat 
cei ele la Politehnică și separat 
cei de la Universitate (plus Dan,

L. ADRIAN, 
GH. BUCATARU 

studenți anul I, Facultatea de 
automatică

(Continuare în pag. a ll-a)

ACCIDENTE
MORALE

de ACULIN CAZACU

Din literatura sociologică de aiurea, asistată de efortul in- 
terdisciplmar ai mai multor științe, a iradiat - cu precădere în 
cercetarea problemelor tineretului - termenul de „marginali- 
tate . Voind a desemna un sumum de stări prin care mase 
variabilele tineri se plasează (sau sint plasate) la limita 
exterioară razei de acțiune a unor forțe sociale centrifugale, 
acolo unde comportamentele par a fi indiferente la reguli, 
norme și principii, termenul acesta și, moi cu seama, circu- 
lația lui solicită reflecție și îndeamnă la analiză critică, pe 
îndelete. Nu numai oentru că, născut pe terenul generali
zării empirice a unor realități care ne sint străine, încearcă 
uneori să penetreze spre noi, să ne înconjoare și să ne ade
menească privirile și gîndurile. Ci și pentru că - împere
cheat cu un alt termen, cel de „subculturo juvenilă" — voiește 
a-și lărgi încărcătura de semnificații și a-și construi un cimp 
de sensuri pe care unii, cu anume indulgență conceptuală și 
poftă de inedit cu orice preț, au tentația de a-l aclimatiza 
în juru-ne, vizavi de realitățile care ne sînt familiare.

Așadar, dacă maniera „hippy" de a privi viața, invariant 
născută dintr-un plus de goliciune spirituală orgolioasă, este, 
prin excelență, prototipul marginalității, nu este adevărat că 
pe undeva, prin jurul nostru, un fenomen ca atare s-ar pro
duce în proporții considerabile. Avem, fără îndoială, pletoșii 
noștri, pantalonarii dangarezi cu aplicații și embleme din piele 
și sîrmă, cămășarii stridenți și colorați anapoda, amatorii de 
brelocuri, lănțișoare și brățări atîrnate peste 
avem, din fericire, fenomenul ds mașă, 
atare, amplă și revelatoare a întoarcerii la un mod primitiv 
de a fi.

Avem, mai departe ,,gang"-urile noastre, unele meritînd 
atenție prin reflexul lor antisocial, avem acel soi de „grupuri 
informale" propice devianței, avem delincvență și infracțio- 
nism de diferite genuri, dar nu avem terenul social al crimi- 
nogeniei și nu avem atmosfera păgubitoare a „liberului ar
bitru" ce se substituie normei în favoarea arbitrariului.

Avem, desigur, alcoolici impulsivi și huligani, tulburători ai 
liniștei publice, speculanți și chilipirgii, surse poluante de 
zgomot social urcat pe o altă scară a decibelilor, dar nu 
avem cultura viciului și apetitul social al violenței, nu avem 
deschiderea diformă spre intemperie morală.

Avem, prin urmare „marginalitate" ? Aș răspunde printr-un

(Continuare în pag. a IV-a)

tot, dar nu 
nu avem starea ca
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„A merge alături, nu-i totuna 
cu a merge împreună. Din pă
cate, nu sînt toți dispuși să în
țeleagă un adevăr atât de sim
plu. Acum citea timp, am acut 
o discuție destul de neplăcută 
cu tatăl unui elev de-al meu. 
Copilul este absolut remarcabil 
la învățătură, are note maxime 
la toate obiectele. Cu toate a- 
cestea, a fost citat negativ în
tr-o adunare U.T.C., reproșîn- 
du-i-se lipsa de participare la 
viața clasei, la problemele mai 
mult sau mai. puțin spinoase care 
agită colectivul de elevi. A doua 
zi după această adunare m-a 
vizitat tatăl elevului, inginer la 
un institut de proiectări, care, 
nici mai mult, nici mai puțin, 
mi-a cerut socoteală pentru fap
tul că „am permis“ ca un ele
ment „de o asemenea valoare“ 
să fie criticat de colegi. „Nu i 
s-uu adus reproșuri pentru situa
ția la învățătură — i-am repli
cat — ci pentru cu totul altce
va“. Mi-a retezat-o la fel de 
furios : „întâi să învețe și ceilalți 
ca el și pe urmă să vorbească 1“ 
L-am incitat pe interlocutorul 
meu să mergem împreună în cla
să și să întrebăm elevii ce re
proșuri îi aduc fiului său. A re
fuzat categoric. Eu, însă, la pri
ma întâlnire cu clasa, am relatat 
toată discuția — fără să păstrez, 
desigur, și „temperatura ei“ — 
vi am încercat să aflu, în mod 
: ■‘i.'iunțit ce obiectează colegu

lui lor cu zece pe linie. Am as
cultat — și a ascultat și el — 
o înșiruire mai mult decît e- 
locventă : refuzul aproape gro
solan de a contribui la materia
lizarea unei inițiative a clasei — 
un cerc de radioamatori — fiind 
invitat să participe la punerea 
pe picioare a cercului, le-a re

care m-a asigurat că toate obser
vațiile mele coincid cu ale ei: 
„Pînă cînd copilul a împlinit 11 
ani s-au ocupat de el bu
nicii. Părinții soțului meu, a- 
vuseseră și ei un singur copil și 
îl crescuseră în aceeași manieră: 
atent numai la sine, ambiționat 
pînă la absurd de a-i depăși pe

giner la un institut de proiecta
re în construcții: „Un om foarte 
conștiincios în ceea ce privește 
obligațiile de serviciu, ne spu
nea secretarul de partid. Dar... 
vedeți el lucrează într-un co
lectiv de la care au pornit o 
serie de inițiative dintre cele mai 
valoroase. Față de toate s-a

pată, ești obligat să te gîndești 
la ce va fi utilă, tot ea, fecio
rului. . i •

Dacă această microdinastie a 
indiferenței ar fi fost un caz ab
solut singular, am fi evitat să vă 
reținem cu el atenția. Dar iată 
destule situații cînd rugăminții 
reporterului de a i se înlesni cu

CEI CE RĂMIN DEOPARTE
plicat colegilor că „nu are de 
gând să le facă el aparatele, iar 
ei să le folosească“, deși nu fu
sese nici o clipă vorba de așa 
ceva; apoi s-a sustras la fel de 
net unor mici grupe de întraju
torare a elevilor mai slabi la 
învățătură, pentru care se făcu
se apel la el ținîndu-se cont toc
mai de situația lui strălucită (aici 
a răspuns „că el n-a cerut ni
mănui vreun sprijin la învăță
tură, așa că nu are de gând să-i 
ajute pe alții“) ; etc. M-am con
vins încă o dată că elevii au 
dreptate. M-am încumetat, deși 
convorbirea cu tatăl nu era de 
natură să încurajeze un aseme
nea demers, să fac o vizită acasă. 
N-am găsit-o decit pe mamă,

toți din jur. Iar copilul meu a 
fost educat în același spirit. Ori- 
cît m-am' străduit să-i influențez, 
a fost în zadar. Poate că inter
vențiile mele au venit și prea 
târziu, dar...“.

Mi-ăm permis să întrerup aici 
relatarea interlocutoarei mele, 
profesoară dirigintă la una din
tre școlile Capitalei.. De ce ni 
s-a părut interesant să zăbovim 
asupra unui personaj, care, la 
prima vedere pare mai demn 
de laudă decît de critică ? 
In locul unui răspuns, vă pro
punem o incursiune în viitorul 
imediat și de perspectivă al 
eroului nostru. Am recurs la un 
personaj cu „date preliminare“ 
identice: părintele elevului, in

menținut intr-o poziție neutră. 
(s.n.). Sigur nu eta'obligatoriu să 
fie autohd vreuneia dintre ele, 
dar e vizibil că nici nu-l inte
resează toate acestea. Iar acum 
cîfva timp, am fost de față, a 
avut o reacție destul de violentă 
în clipa în care i s-a propus — 
era absolut necesar pentru ter
minarea unei lucrări — să întâr
zie .peste orele de program. Alt
fel, nimic de zis, execută tot ceea 
ce i se cere, cu condiția să facă 
parte strict din obligațiile de ser
viciu“.

Un executant conștiincios dar 
lipsit de entuziasm, un profesio
nist corect, dar fără inițiativă. 
Te întrebi fără să vrei la ce i-a 
servit ambiția de premiant fără

noașterea celui mai bun dintr-un 
colectiv de elevi — sau chiar 
dintr-un colectiv de muncă u- 
neori — i se răspunde prințr-o 
nedumerire „ajutătoare“ : cel 
mai bun pe ‘ linie profesională 
sau în general ? Ceea ce indică 
o distincție, absolut neașteptată 
între compartimente teoretic in
disolubile. Iar, mai departe, in 
asemenea cazuri, celui care aco
peră integral indicii de calitate 
la sectorul profesional, i se re
proșează cam același lucru pe 
care îl reproșau colegii eroului 
nostru: refuzul de participare la 
viața colectivului, lipsa de inte
res pentru problemele acestuia.

Strimta cămară a etdui apare ca 
o prezență contrastantă climatu

lui de generoasă împletire a e- 
fortului, postura de executant 
conștiincios se retrage în oonul 
de umbră al celei de participant 
activ și entuziast, Nu automat se 
săvârșesc însă toate acestea, ci 
prin educație. Și aici sînt din 
nefericire situații în care școala 
trebuie să corijeze o eroare a fa
miliei. Un educator de ta
lia interlocutoarei noastre care 
știe că „a merge alături, nu-i 
același lucru cu a merge îm
preună“ trebuie să formeze și 
discipolilor aceeași convingere. 
Iar colegii care au asimilat e- 
fectiv acest adevăr trebuie să-l 
transmită și celor care întârzie să 
creadă în el. Mai trebuie men
ționat că noi ne-am oprit în in
vestigația de față la un caz-limi- 
tă: al celui care, din punct 
de vedere al primei obli
gații, cea profesională, este ire
proșabil. Mai dese rămîn însă 
situațiile în care refuzul de par- 
cipare merge mină în mină cu 
jalnicul argument al datoriei „la 
limită“. Dar, în legătură cu acest 
din urmă aspect, cu opiniile și 
eventualele soluții de cointere
sare morală a celor „care stau 
deoparte“ cum ni se pare că tre
buie definiți cei asemeni eroului 
nostru, așteptăm părerile dum
neavoastră, ale cititorilor.

SOFIA SCORȚARU

DISCIPLINA
ACCENTE

Unii uită de
rușine și omenie
Este un fapt recunoscut de toată lumea că 

statul nostru a făcut, și continuă să facă, efor
turi deosebite pentru a asigura oamenilor mun
cii, tuturor locuitorilor țării condiții din ce în 
ce mai hune de muncă și de .trai. Asemenea e- 
forturi s-au făcut și în domeniul construcțiilor de 
locuințe. Nu e nevoie de cifre. E suficient numai 
să te uiți în jurul tău și vei observa pădurea de 
blocuri. de locuințe ridicate în ultimii ani. Chiar 
orașul nostru, Piatra Neamț, deși vechi de cînd 
lumea — va să folosesc o expresie a noastră, a 
celor din partea locului — este cu toate acestea 
un oraș nou. Și ar mai fi ceva. Nu numai că sta
tul construiește, dar atunci cînd repartizează gra
tuit, vă rog să subliniațl, gratuit, aceste locuințe 
are în vedere asigurarea spațiului corespunzător 
tuturor membrilor familiei potrivit unor norme 
hotărîte prin lege, astfel incit cei ce locuiesc în 
noile apartamente să beneficieze de tot confortul 
necesar. Iată deci că statul cheltuiește sume im
presionante pentru construcția de locuințe. Și 
nu numai atât, dar veghează cu grijă, prin legi 
statornicite și respectate, ca cei ce beneficiază de 
locuințe din fondul statului să dispună și de spa
țiul corespunzător Este și aceasta o expresie a 
gri/ii și. respectului cu care statul înconjoară pe 
toți cetățenii republicii noastre.

Am făcut toate aceste precizări, deși poate mi 
se va spune că ele sînt. știute, de toată 
lumea, că despre ele se vorbește aproape zilnic. 
Or fi cunoscute, nu zic nu, dar de înțeles sînt 
unii care nu le prea înțeleg. Nu înțeleg mai ales 
fondul umanitar al acestei preocupări a statului 
nostru. Nu înțeleg ? Eu știu dacă doar atât ? In 
sfirșlt, poate e mai bine să trec, direct la pro
blema pe care doresc — profitând de ospitali
tatea pe care ne-o oferă această rubrică — s-o 
pun în discuția cititorilor. Cum spuneam, la noi 
în Piatra Neamț s-a construit foarte mult. Cu 
toate acestea numărul în continuă creștere al mun
citorilor noilor obiective industriale face ca po
sibilitățile să fie depășite de cerere, adică cei 
ce au nevoie de locuință să fie mai mulți decît 
cei cărora statul le poate oferi locuință. In această 
situație fiecare dintre cei ce nu au locuință, cei 

■ mai mulți tineri, încearcă să se descurce pe cont 
propriu. Cei din localitățile apropiate fac na
veta. Ceilalți își căută o cameră mobilată. Dar 
aici e aici. Se cer niște sume aproape fabuloase 
fafă de salariul nostru, salariu care, este știut, la 
tineri e ceea mai mic: n-au vechime in cîmpul 
muncii, etc. Mie, de pildă, mi s-au cerut 300 
(cinci sute) de lei pe lună. O primă întrebare, 
mie ce-mi mai rămîne pentru hrană, transport, 
îmbrăcăminte ? Mai am și o soră elevă pe care 
tot eu o întrețin.

A doua întrebare este aceea privind, pe acești 
oameni care subînchiriază la asemenea prețuri. 
Care uită de rușine și omenie, care uită că au 
primit locuințe gratuit, care fără nici o jină își 
fac o sursa de câștig necinstit profitând de nevoia 
în care ne aflăm noi cei tineri, profitând de faptul 
că statul le-a asigurat locuință în mod gratuit. 
Nu zic să nu se mai subînchiriază, dar mă gîn
desc că ar fi bine să se intervină — și aici văd 
eu rostul opiniei publice — pentru a-i împiedica

pe acești oameni să profite de astfel de situație. 
Cu atât mai mult cu cit nu mi s-a întâmplat nu
mai mie un astfel de lucru.

MARIA COJOCARII
Piatra Neamț

N-ar putea fi 
găsită o soluție 

echitabilă ?
Aș vrea și eu să ridic o problemă. Sînt elevă 

în ultimul an al unui liceu din provincie. Odată 
absolvit liceul doresc să urmez învățămîntul su
perior și anume limba franceză. Din păcate, sînt 
aproape sigură că nu voi reuși să-mi împlinesc 
acest vis. De ce ? Pentru că, începînd cu clasa 
a VII-a și pînă acum, în nici un an școlar, ma
teria respectivă nu ne-a fost predată de un pro
fesor calificat. Toți cei care ne-au predat fran
ceza fie că au fost absolvenți de liceu, fie că 
au avut altă specialitate și au predat limba fran
ceză ca să-și completeze catedra. Așa stînd lu
crurile vă imaginați cam cită franceză am făcut 
noi. Ei bine, cu o asemenea pregătire, de care 
nu noi sintem vtnovați, putem oare participa la 
concursul de admitere în condiții egale cu cei
lalți absolvenți care au făcut franceza la nivelul 
tuturor exigențelor, cu profesori calificați și buni 
cunoscători ai limbii, cu laboratoare ultramoder
ne ? Ca să nu mai vorbesc despre aceia care au 
făcut limba în familie sau au avut meditatori. 
Am ridicat toate aceste probleme și la o întîl- 
nire cu un tovarăș de la București, venit să dis
cute cu noi despre alegerea viitoarei profesiuni. 
Am primit un răspuns care suna cam așa : la 
concursurile de admitere în învățămîntul superior 
se ia în considerație pregătirea candidatului în 
conformitate cu programa de învățămînt. Ceea 
ce desigur, poate fi adevărat. Dar și în acest caz 
tot cei din categoria noastră vor fi dezavantajați 
și este lesne de înțeles de ce. Și atunci nu se 
face încă din start o nedreptate celor care n-au 
beneficiat de toate avantajele de care vorbeam ? 
Poate dacă ni s-ar acorda șanse egale am putea 
să ne pregătim mai bine, să dorini și să vrem să 
fim mai buni. Aceasta este realitatea. Mă gîndesc 
acum dacă există vreo posibilitate pentru ca lu
crurile să fie cît de cît soluționate echitabil.

Cu atît mai mult cu cît, după cum sînt infor
mați, numărul absolvenților facultăților de limbă 
și literatură română este mai mare decît nece
sarul de cadre. Oare date fiind cerințele actuale 
și chiar de perspectivă nu s-ar putea face un 
transfer de locuri de la o specialitate la alta ? Ar 
fi și aceasta o soluție...

ANA BADEA
P.S. vă rog să nu-mi luați în nume de rău fap
tul că nu indic școala la care învăț și județul. 
Dar, vă asigur de adevărul celor relatate și nu 
numai atît. El este valabil în multe alte cazuri 
pentru că am stat de vorbă și cu colege de la 
alte școli care ridicau aceeași problemă.

A. B.
Redactorul rubricii

AL. DOBRE

Ansamblul de dansuri din comuna Jidodin, județul Harghita.
FOTO: O. PLECAN

(Urmare din pag. I) 
viitorul nostru arhitect), nici se
parat băieții și separat fetele 
(plus același Dan). Pur și sim
plu, așa s-a nimerit. De altfel, 
cele trei luni de facultate nu 
puteau șterge anii de liceu. Ne 
dăm bine seama că am rămas 
aceeași clasă de liceu, mutată, 
cu sediul, parcă temporar, în cî- 
teva facultăți. Poate apărea ciu
dat că o asemenea clasă, consti
tuită din vîrfuri — iertat să ne 
fie orgoliul — care, cu indivi
dualitățile sale, s-a bătut real
mente timp de trei ani pentru 
supremația locurilor fruntașe, a 
rămas atît de unită, Înseamnă că 
lupta a fost de bună calitate, n-a 
alterat caracterele ci, dimpotri
vă, le-a pregătit pentru alte con
fruntări.

S-a convenit încă de la înce
put, cu oftatul, sincer, de ri
goare : „ce viață era la școală 1“

...Dar se „sare“ peste amin
tiri. Problema la ordinea zilei e 
cum ne descurcăm la facul
tate ?

Băieții declară că n-o duc rău. 
Sînt majoritatea, la Automatică. 
La curs, au un rînd al lor, și 
într-o ședință A. S. au arătat că 
se poate conta pe ei, fiindcă în 
liceu au activat bine ca uteciști. 
Vio e un pic mai singur, dar ne 
întâlnim în fiecare zi.

„Totuși, cum vă descurcați 
„Foarte bine. Avem profesori ex- 
celenți, care ne predau cele mai 
actuale cursuri, iar asistenții sînt 
toți tineri și ne înțelegem per
fect. Cu desenul o ducem ceva 
mai greu. Poate cei ce ne vor 
urma vor lua mai mult în seamă 
această disciplină numită, greșit, 
„dexteritate“, poate și liceul va 
acorda mai multă atenție dese
nului. In schimb, să vedeți ce 
bine ne împăcăm cu calculato
rul, la care avem acces oricind!“ 

Atmosfera se mai animă. Cei 
care au declarat că sînt puțin 
obosiți sînt totuși dornici să afle 
ce fac cei de la alte facultăți, 
fără a uita să sublinieze că a lor 
„e cea mai bună“, O convin
gere, nu o simplă vanitate. Pes
te câțiva ani se va ști mai precis 
izvorul ei.

„Cum e ia fizică. Ileana r1“.

„Totul pînă acum este foarte in
teresant. Se merge într-un ritm 
alert, dar extrem de antrenant. 
Mai ales că acum verificăm to
tul în laborator. Nu mai proce
dăm ca la școală cînd ne uitam 
în manual cît trebuie să ne iasă 
și aranjam în așa fel calculele, 
încât să avem și o mică eroare, 
ca să nu bată la ochi, și astfel 
spuneam că experiența a reușit. 
Acum, fiecare experiență este 
extrem de captivantă. Cred că 
in cutând mă voi simți total a- 
comodată“.

Fetele de la matematică inter

vin și ele. „Am luat-o pe îndele- \ 
te. Mergem la pas, dar totul este 
riguros. Totul se argumentează,1, 
iar asistenții par realmente în-, 
drăgostiți de matematică: gă
sesc în fiecare teoremă sau pro
blemă un lucru deosebit, o im
plicație filozofică ori măcar un 
dram de paradox. _ Cînd ne vom 
entuziasma sincer și noi la pri
ma demonstrație care pînă atunci 
ni s-a părut banală ne vom 
considera într-adevăr prinși de 
matematică“.

După ce fiecare din noi dă de
finiția facultății alese, caută să 
afle noutăți extra-facuitate. „De 
ce lipsește Bebe ? Pe Silvia a 
anunțat-o cineva ? E adevărat 
că... s-a certat cu...

Tovarășa dirigintă trebuie să 
facă uz de dreptul de a condu
ce discuția.: „V-a folosit faptul 
că ați urmat o clasă specială de 
matematică ?“

Nu i-am răspuns cu un una
nim „da“ din complezență. In
tr-adevăr, ne-a folosit. „Nu nu
mai pentru că am avut mai mul
tă siguranță la examenul de ad
mitere, deși și asta a contat. Ci 
pentru că am știut mai bine ce 
vrem. Și pentru că ne-am for
mat un stil de muncă solid. A- 
flam unii de la alții, fără rușinea

de a fi cotați tocilari, că ne-am 
păstrat reflexul conștiinciozității. 
O conștiinciozitate de hună ca
litate. N-avem absențe de la 
cursuri și seminarii decît în ca
zuri justificate. Poate că ne lip
sesc notele, ascultarea aceea 'zil
nică ce ne ținea încordați asu
pra lecțiilor, dar ne-a rămas o- 
biceitd de a învăța zilnic. Poate 
că nu' sintem încă autentici stu- 
denți, fiindcă ne „furăm“ cu în
vățătura și din timpul liber, din 
teama să nu pierdem ceva“. Dar 
nu găsim că aceasta constituie 
un lucru negativ“.

Ne-a folosit, v-o spunem și a- 
cum, cînd ne aflăm în plină se
siune de examene, pentru că in
formația între noi, colegii de 
clasă, circulă perfect: nici o ab
sență la examene, nici un exa
men neluat, ci doar examene 
luate cu peste opt. Despre acele 
mici excepții, strecurate -printre 
atâția 9 și 10, o să. vă povestim 
cînd vom veni la școală cu car
netul de student.

N.R. Un telefon al tovarășei 
dirigintă Tutoveanu ne împli
nește acest „proces verbal“ al 
orei de dirigenție. „In trei 
luni de studenție s-au de
finit mai bine ceea ce sînt; 
și am certitudinea că fiecare va 
deveni, în felul său, o personali
tate, întrucît miezul există și ei 
lucrează cu pasiune asupra lui. 
Eu am fost mai reținută întot
deauna față de ei, dar nu cred că 
am greșit — acum însă îmi pot 
permite să spun că mi-a făcut 
plăcere să-i văd mai uniți decît 
în timpul școlii, că țesătura de 
sentimente colegiale rămîne 
durabilă chiar dacă sînt îm- 
părțiți în cîteva facultăți. Un 
pedagog nu poate să nu apre
cieze acest lucru, întrucît solida
ritatea aceasta bună, a unui co
lectiv, reușește să mențină și 
peste ani acel colectiv la același 
nivel, și cum nivelul clasei a 
fost foarte bun, el„ Sînt sigură, 
—■ va rămîne aidoma. Nici unul 
din componența acestei clase — 
am certitudinea, — nu se va 
pierde în anonimat. Adevărat, 
m-am întâlnit cu aceeași clasă, 
— numai grijile ei au devenit 
mai mari., ,

Ca sistem de 
norme și relații, 
disciplina nu poate 
fi scoasă în afara 
unui obiect concret 
asupra căruia se 
aplică, nu poate fi 
concepută, adică, 
în afara unor de
terminări concrete 
sau în afara cadru
lui propriu în care 
se exercită. Elemen
tele, ca și criteriile 
disciplinei sociale, 
bunăoară, se inter
ferează cu cele ale 
profesiilor, ale mun
cii. și nu numai în
tr-un sens larg, ge
neral, nu numai fi
nind exclusiv de 
civilizație, ci și din- 
tr-un temei cu 

, precădere politic, 
dintr-o directă și 
flexibilă nevoie po
litică. Dar, în ori- 

. care domeniu ne-am 
afla, disciplina tre
buie să însemne și 
conștiință a răspun
derii, să se înteme
ieze pe cunoaștere 
și să țină seama de 
aceasta, îndeosebi 
atunci când proce
dăm la aprecieri de 
natură să schimbe o 
optică, să ameliore-

■ ze o situație, să 
: depășească o men- 
; talitate. Se reclamă
■ o supunere la o- 
; biectul concret care
■ există și nu la unul 
1 prezumtiv, ideal
> poate dar depărtat, 

așezat undeva în
• perspectivă și popu- 

lat acolo cu aorin-
• țe și exigențe corec- 

te în fond, necesa-
• re, dar cu care rea- 

litatea de fapt nu
• comunică întru- 
1 totul și poate că
• nici într-un chip 

adecvat. Ceea ce
’ tiu înseamnă, desi- 
1 gur, că trebuie să 
; renunțăm sau să 
, amînăm la infinit 
; un lucru pe care îl
> putem realiza, și 
; sintem datori să fa-
> cern aceasta, azi. 
J Dar nici să proce-
> dăm în alertă, gră- 
I hili. escaladați mai
• mult de scopuri 
[ decît de mijloace.
> Am în vedere un 
î singur domeniu cînd
> scriu aceste rînduri 
J și el nu încape, fi-
> rește, într-o formu-
> lă ; deși formalizăm
> adesea și conchidem
> în grabă prin dări

de seamă și rapoar
te : în ceea ce pri
vește activitatea de 
pregătire și educa
re politică a tinere
tului...

Exact: în ceea 
ce privește activita
tea de educare po
litică a tineretului. 
Dar ce e acel în 
Ceea ce privește mă 
gîndesc dincolo de 
formularea neutră, 
de șablon, a celui 
ce referă în relație 
cu cel sau cei des
pre care se referă ? 
Nu e o simplă pro
blemă de limbaj 
aici. $i nici una de 
metodică. Am asis
tat în repetate rân
duri la astfel de 
sublinieri și nu în 
puține cazuri argu
mentele care urmau 
țineau mai mult de 
scop decît de mij
loace. Sînt evocate 
mai mult formele 
activității decît con
ținutul lor. Se plon
jează mai repede în 
abstract și se omite 
elementul concret. 
Politicul apare ast
fel ca ceva adăugit 
vieții, colateral, 
nu în mod 
implicat, 
nerv al 
reflexul 
în plan social, 
uită, 
că la 
vârstă 
nentă 
inițiere și că aceas
ta nu se realizează 
complicând forme 
și modalități sau 
uzînd termeni de 
dicționar și tratate, 
ci simplu, antre
nând și încurajînd 
simplitatea, comuni
carea firească, alt
fel spus, dialogul 
firesc

Și aș vedea, în 
ideea simplității de 
care aminteam, o 
disciplină care si nu 
abdice de la suges
tiile proprii comu
nicării. Fiindcă, am 
mai văzut: pine 
lectorul sau propa
gandistul la învă
țământul politic, de 
pildă, spune sau în
treabă ceva, uneori 
se ascultă el singur 
și se vede treaba 
că-i place aceasta^ 
sfirșește și pleacă. 
Și pleacă șl tieilalți, 
cei care l-au ascul
tat. Sau Care nu

Șl 
direct 

stare și 
acesteia, 

ei propriu 
Se 

apoi, uneori, 
o anumită 

e o perma- 
neooie de

l-au ascultat. Dar < 
au stat acolo o 
oră. Și au auzit, < 
mulți dintre ei au ! 
auzit ceea ce citi- ■ 
seră și ei prin zia- 
re. Și-au reîmpros- • 
pătat într-un fel : 
cunoștințele dar. ; 
scopul, acesta era ? < 
Am simplificat, de- • 
sigur, situația cu . 
care am vrut să ' 
ilustrez dar, uneori . 
lucrurile cam așa se ; 
petrec. Avem de-a . 
face cu o nCsupu- ’ 
nete la obiect, afec- < 
tăm deci discipli- 1 
na. Și situația în • 
acest caz- este a ce- 1 
lui sau mai bine-zis ■ 
a celor care trans- 1 
mit nu neapărat ' 
cunoștințe ci pro- • 
pun și argumentea- ' 
ză sensuri, norme ■ 
și idei, ajută la for- 
marea unor convin- ■ 
geri comuniste de ' 
muncă și viață.

Nici o activitate, 
nici o acțiune so- ■ 
cială nu se pot rea- 
Uza în afara unei : 
serioase discipline. ; 
Există și o discipli- ■ 
nă a scopurilor, și ; 
una a evaluării cit 
mai exacte, cit mai ; 
atente a realităților, 
există, în micro- : 
cosmosul lucrurilor 
și relațiilor noastre : 
o disciplină oglindă 1 
de fapt a spiritului, 
a modului cum gin- ' 
dim și trăim. In 
tot ce investim, pa 
planul ideilor în 
acțiune, în procesul 
transformării lor în 
forță, în propensiu
ne a valorilor etice 
și morale noi, in
vestim și o discipli
nă a necesității, a 
nevoii de autoper- 
fecțiune. în orice 
domeniu ne-am a- 
fla, dar cu o mare 
acuitate, cred eu, 
în sfera educației, a 
pregătirii pentru 
muncă si viață a 
tineretului, a pre
gătirii sale pentru 
viitor, problema ca
re se pune aceasta 
este: cum gîndim 
disciplina, la ce o 
raportăm, în virtu
tea căror cauze, în 
serviciul căror sco
puri.

Problemele nu 
mai sînt astfel mari 
sau mici W, pur și 
simplu, probleme. 
A. I. ZÂINF.SCU
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orice dar 
atrăgător, 
poate fi 
tin mărțișor!
o o o

vă recomandăm: 
bijuterii 
cosmetice 
tricotaje 
confecții 
galanterie 
încălțăminte
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răspunzători de lipsa preocupă
rii în această direcție.

FRUMOS C£-MI PLACE 
MIE !"

Absurdă și dăunătoare preten
ție a unor tineri de a-și dovedi 
independența, nonconformismul, 
prin refuzul oricărei raportări 
la norme sau chiar la simplele 
sugestii ale altora.

E drept că alegerea viitorului 
soț sau a viitoarei soții — chiar 
mai mult decît alegerea profe
siunii — presupune, în ultimă 
instanță, un act afectiv și con
știent, de profundă adeziune, de 
participare maximă, a convin
gerilor proprii, a etnoțiilor și 
preferințelor personale care pot 
venj în contradicție cu ceea ce 
gîndesc si sîtat alții — și în spe
cial părinții, interesați și ei ca 
fiul sau fiica lor să facă o bună 
alegere.

Cele mai multe stări conflic- 
țuâle între părinți și copii își au 
ea punct de pornire deosebirea^ 
ci-iteriilor. a sistemului de refe
rințe folosit de unii și de alții 
în aprecierea oportunității anu
mitei alegeri. Adulții — în ca
zul respectiv, părinții — judecă 
în numele și cu ajutorul pro
priei experiențe trăite, verifi
cate deci de către ei și de aceea 
se consideră infailibili, categoric

superiori tinerilor. Isa rîndul 
lor, aceștia au ca ghid, pe lingă 
experiența altora, cunoscută lor, 
proiectele, idealul prefigurat al 
vieții de familie dorite de ei, 
dimensionată la condițiile tim
pului actual și viitor, pentru 
care ei sînt. poate adesea, mai 
bine pregătiți decît părinții lor.

Desigur că. în asemenea caz, 
competența sfătuitorilor nu se 
măsoară prin raportare la du
rata și la succesul propriei _lor 
căsnicii. Se poate întîmpla să se 
înșele și cei care reduc totul la 
ceea ce au trăit ei. După cum 
însă există și mai serioase mo
tive de a pune la îndoială posi
bilitatea de apreciere a unui tî- 
năr care se împotrivește, în 
principiu, oricărui sfat contrar 
planurilor sale.

Există, pe fondul unor varia- 
bilități de trăsături caracteriale 
și de comportament, unde in
dicii aproape sigure care vor
besc despre valoarea unui om. 
Cinstea, de pildă, constituie o 
garanție și a prezenței altor în
sușiri pozitive ; tot astfel dem
nitatea. dragostea de muncă sau 
respectarea cuvintului dat. Smt 
relativ puține riscurile ca aceste 
calități să coexiste, la aceeași 
persoană, cu mări defecte.

Dimpotrivă, minciuna, lenea, 
lipsa de răspundere nu oferă 
garanții de optimism pentru via
ța alături de omul care dă do

vadă că le are. Față de evidența 
unor atare lipsuri pare cu totul 
neîntemeiat argumentul unor 
tineri (singurul pe care îl pot a- 
duce, de altfel), care, la adăpos
tul unui dicton cunoscut „nu-i 
frumos ce-i frumos, ci-i frumos 
ce-mi place mie“ se lasă îneîn-

adultului, multe din rezultatele 
anchetei întreprinse de noi ar 
constitui nu numai o surpriză 
ci și. un argument în schimbarea 
impresiilor lor despre acest ti
neret

Ne referim aici doar la un 
grup de date, obținute la două

fete sînt doriți a fi : inteligenți, 
culțî, talentati, curajoși, serioși, 
cinstiți, sobri și modești.

Grupa de tinere din unitățile 
T.A.P.L. (Argeș) optează îndeo
sebi pentru caUtățile.: frumos,, 
sociabil, afectuos, înțelegător,

rea colectivului, după cum și 
identificarea de către ele a ceea 
ce constituie, defecte intolerațe 
de societatea noaștră.

Tinerele pentru oare .niște ochi 
verzi ■— eventual-umbriți de ge
ne lungi, negre — erau sufici- 
enți ca ele să-și considere îm

Declinul ochilor verzi ?
ta.ți, refuaind orice sugestii șî 
sfaturi.

Ei nu sesizează că, departe de 
a constitui o justificare a su
periorității gustului personal, 
aici se exprimă tocmai parado
xul că în loc de a aprecia reala 
valoare, te lași uneori condus de 
criterii' subiective care nu au 
decît „meritul“ unei originali
tăți nu întotdeauna superioară 
modului comun de a concepe 
lucrurile. Nu poți spune si gindi 
„ii iubesc pentru că e nedemn !“ 
numai de dragul unei poziții pa
radoxale...
DECLINUL OCHILOR VERZI ?

Pentru cei care acuză tinere
tul de lipsa unor idealuri de 
viață sau de neseriozitate și ne- 
pregătire față de răspunderea

întrebări perechi : — Indică 
principalele însușiri pozitive pe 
care Ie dorești la omul cu care 
te vei căsători și ce mari trei 
defecte pot face ea, în nici un 
caz. să nu te căsătorești cu omul 
care le-ar avea ?

Tinerele din lotul de studiu 
de la Fabrica „Textila“ din Pi
tești au înscris în principal ur
mătoarele însușiri pozitive; 
sinceritatea, buna creștere (po
liticos, respectuos, manierat), in
teligența, cinstea, hărnicia.

Opțiunile tinerelor de la Uzi
na de autoturisme Colibași au 
o altă configurație, oglindind 
specificul profesional al .acestor 
tinere (ele se află In minoritate 
față de bărbați, iar munca ‘are 
un conținut tehnic-intelectual 
bogat). Viitorii soți ai acestor

bun, cuminte, manierat și gos
podar.

La întrebarea a doua, răspun
surile sint concentrate asupra 
viciilor cele mai repudiate în 
societatea noastră : beția, imo
ralitatea. parazitismul. Semnifi
cativ este faptul că fetele de la 
T.A.P.L. înfierează in unanimi
tate aceste trei defecte, cunos
cute bine de ele in meseria lor. 
în timp ce la celelalte grupe a- 
par și alte însușiri negative 
(lipsa de politețe, egoismul, în- 
gîmfarea; lașitatea, Irascibili- 
t.atea).

Constatăm influența evidentă 
asuDi'a constituirii idealului fa
milial a condițiilor de. muncă, 
adeziunea acestor tinere la ca
litățile care, afirmate in muncă, 
generează respectul și aprecie

plinite visurile să fi devenit un 
fenomen anacronic ? Ar fi poate 
bine !

O PIATRA DE ÎNCERCARE
Să nu ne închipuim că ale

gerea viitorului tovarăș de viață 
se face, în mod obligatoriu, a- 
semănător căutării unui erou 
de roman polițist, cu ajutorul 
„portretului robot“. Tinerii riu-și 
alcătuiesc minuțioase tipare. în 
care să se potrivească întocmai 
„alesul“ lor. E vorba doar de 
un minimum de deziderate și 
de incompatibilități, exprimate 
în răspunsurile la ancheta noas
tră, considerate de noi un indi
ciu al maturității, al constituirii 
idealului — foarte realist! — al 
soțului preferat.

într-o întilnire eu un grup de

tineri dintr-o întreprindere 
bucureșteană, am avut de răs
puns la următoarea întrebare 
„Am nevoie de un reper, de o 
certitudine, ca. să știu dacă bă
iatul care îmi face curte merită 
încrederea mea. Nu pot să mă 
duc și să mă interesez de el la 
serviciul de personal din uzina 
lui. Poate fi bun în munca pro
fesională și rău ca soț. Noi ne 
intilnim sîmbăta și duminica, 
mergem la filme. Ia dans. Se 
poartă atent cu mine, e serios 
dar de unde să știu eu dacă așa 
e el de felul lui ? Care credeți 
că poate fi piatra de încercare 
ca să cunoști bine un băiat

Un băiat •— și tot astfel stau 
lucrurile și pentru o fată — nu 

lîși dezvăluie, cu prilejul unor 
întâlniri mai mult sau mai pu
țin festive, decît unele aspecte 
— tot festive ! — ale comporta
mentului. ale personalității sale. 
E foarte ușor, in asemenea con
diții. să faci impresie bună fe
tei sau băiatului care-ți place 
și față de care ai. deci, toate 
motivele să te străduiești a-i 
place la rîndul tău. Unde se 
poate vedea adevărata față a 
firii omului :

Tinăra care pusese întrebarea 
a fost îndemnată să-l vadă pe 

.băiatul „ei“ în relațiile lui cu

Cei din familie, cu părinții (dacă 
se poate, chiar și cu bunicii!)

Sfatul e dat pe temeiul con
vingerii că în nici o. împrejurare 
nu se manifestă mai autentic 
cineva decât în cadrul său fa
milial. Așa cum se poartă tână
rul la el acasă, cu cei apropiați 
lui, tot astfel se va purta și în 
viitoarea sa familie în care va 
prelua și va căuta să reproducă 
— chiar fără voia lui, uneori — 
modelul relațiilor de familie în- 
tîlnit la părinții săi, fixat da
torită receptivității firești a co
pilului față de cele trăite în pe
rioada plămădirii personalității 
sale.

Interlocutoarei noastre, ca și 
tuturor tinerilor care ar dori o 
„rețetă“ pentru identificarea 
valorii reale a Unui posibil to
varăș de viață, le putem doar 
orienta deliberările, prin invi
tația de a nu considera căsăto
ria după sistemul încercare-e- 
roare, ca pe o aventură ascun- 
zînd surprize, asemene« lozuri
lor de loterie.

Lipsa de grabă, discernămin- 
tul pot fi buni sfetnici. E pre
ferabilă o prietenie care con
duce spre logodnă și apoi la 
biroul stării civile — unei dra
goste la prima vedere, oarbă și 
apoi nefericită !

A
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MAȘINILE AGRICOLE PROPUSE PENTRU CASARE VOR LUCRA CEL PUȚIN ÎNCĂ DOI ANI

In două a teliere
tractoares-au reparat 110

Inițiativa tinerilor din jude- 
ul Olt a fost preluată și de 
.inerii celor 27 stațiuni de ma
șini agricole ale județului Vas- 
mi. Cei peste 1 800 tineri me
canizatori au hotărit prelungi
rea vieții productive cu cel pu
țin doi ani, la 110 tractoare, 
150 combine de cereale, 50 re
morci, 15 piese de balotat paie, 
pluguri, grape și alte mașini a- 
gricole cu o valoare de investi
ție de peste 9 milioane lei. „Re
pararea perfectă a acestor trac
toare și mașini agricole, subli
nia tovarășul ing. Dumitru 
Rusu, directorul Trustului ju
dețean de mecanizare, ne-a pus 
o serie de probleme, in special 
problema atelierelor de repara
ții și a' pieselor de schimb. De 
aceea noi am primit cu satis
facție propunerea tinerilor me
canizatori din județul nostru de 
a trece imediat la repararea a- 
cestor tractoare și mașini agri
cole. Astfel, aceste 110 tractoa
re au fost concentrate în două 
centre de reparații : primul cen
tru la S.M.A. Tutova, iar al doi
lea centru la . S.M.A. Negrești. 
La aceste două centre de repa
rații lucrează cîte o echipă de 
tineri mecanizatori care îm
preună cU cei ce vor lucra pe 
tractoarele reparate se stră
duiesc să execute reparații de 
cea mai bună calitate. In fieca
re din aceste centre de reparații 
echipele și-au organizat astfel 
munca îricît unele lucrează la 
recondiționări de piese recupe
rate prin dezmembrarea trac
toarelor casate și a celor com
ponente ale mașinilor agricole 
păstrate în dotare, iar marea 
majoritate la executarea repa
rațiilor propriu-zise. Tractoarele 
și mașinile agricole reparate 
vor aduce uri venit anual de 
peste cinci milioane lei. După 
terminarea reparațiilor cele 110 
tractoare au fost reașezate pe 
raza celor 29 de S.M.A.-uri. Ele 
s-au repartizat avînd în vede
re terenurile mai ușoare și la 
acele S.M.A.-uri care dispun de 
ateliere de reparații“.

La S.M.A. Negrești s-a repa
rat aproape jumătate din trac
toarele care erau propuse pen
tru casare. Aici ne-am interesat, 
de 
de 
au 
le 
se___
cele două tractoare rămase în 
flux. La pompe de injecție l-am 
întîlnit pe maistrul Gheorghe 
Moroșanu, șeful centrului de re
parații, care ne relata : „în 
campania de reparații se fac
cele mai mari cheltuieli ale a- 
telierului, iar pentru a reduce 
aceste cheltuieli, în campania a- 
ceasta am mers numai pe re
condiționări de piese, rareori 
a fost cazul cînd luam de la

magazie piese de mare valoare. 
Am recondiționat în special 
chiulasă, culbutor, arbore mo
tor, pompă de ulei, arbore am- 
breiaj, plăci presiune, fuzete, 
suporți fuzetă și altele. La fie
care punct de lucru am

cîte unul sau doi tineri. La noi 
tractoarele se repară în flux. 
De la intrarea tractorului in 
hală, se demontează motorul 
intrînd pe linia de montaj ge
neral motor, iar diferențialul 
intră >în hala mare. Motorul 
după reperație este dat la ro
daj împreună cu pompa de in
jecție. După mine cel mai im-

portant punct de lucru este aici 
la motor care de fapt este ini
ma tractorului. Aici lucrează 
tinerii Dan Todică și Emil Rusu, ' 
care alături de ceilalți tineri 
din atelier între care Dumitru 
Ilisei, Vasile Rotaru, Constan
tin Carp, Niculai Lazăr, Vasile 
Bistricean, prin efortul depus 
zi de zi, au reușit să dea re
parații de bună calitate și în 
timpul optim. Capacitatea ate
lierului este de 12 tractoare, iar 
în timpul campaniei am reparat 
cîte 14 tractoare. Vasile Bălan, 
Mihai Cărare, Alexandru Blen- 
deriuc și Asandi Dan sînt doar 
cițiva dintre tinerii care au 
lucrat tot timpul alături de cei
lalți mecanici pentru repararea 
tractorului cu care vor lucra 
în apropiata campanie.

OVIDIU MARIAN
Unul din tractoarele propuse la casare și reparate la S.M.A. Diostng (județul Bihor)

Foto: ȘT. WE1SS

Constituirea Consiliului 

directorilor din institutele 

de proiectare
Vineri dimineața a avut loc 

la Consiliul de Miniștri,- ședința 
de constituire a Consiîiuiui di
rectorilor din, institutele . de 
proiectare, de pe lîngă Inspec
toratul General de Stat pentru 
Directivare și Control în Pro
iectarea și Executarea Con
strucțiilor.

La ședință au participat to
varășii Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Ja- 
nos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Miron 
Constantinescu, vicepreședinte

al Consiliului de Stat, președin
tele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, cadre de 
conducere din unele instituții 
centrale cu atribuții In reali
zarea programului de investiții.

Președinte al Consiliului di
rectorilor din institutele de pro
iectare este prof. ing. Emanoil 
Florescu, inspectorul general de 
stat al Inspectoratului General 
de Stat pentru Directivare și 
Control în Proiectarea și Exe
cutarea Construcțiilor.

(Ageșpres)

modul cum tinerii, alături 
ceilalți mecanici din atelier, 
reușit să termine reparații- 
în timpul optim. In atelier 
făceau ultimele verificări la

Orele de muncă

I

i
l

*

I.

u o săptămînă 
înainte de înche
ierea, conform 
planificării . ca
lendaristice, a 
campaniei de re

parații la mașinile și u- 
tilajele agricole, ne aflam la 
S.M.A. Crasna, . județul Să
laj, cu intenția mărturisită de 
a vedea in ce stadiu se gă
sesc acele tractoare, pluguri, 
semănători, cărora prin hotă- 
rîrea uteciștilor de aici de a 
urma inițiativa tinerilor me
canizatori din județul Olt, li 
se prelungește viața produc
tivă cu incă doi ani, cel pu
țin. Știam de la președintele 
Consiliului județean al tine
retului sătesc, tovarășul Ioan 
Beșe, că aici se află cel mai 
mare număr din cele aproape 
200 de tractoare care, deși 
propuse pentru casare, vor lu
cra în continuare în întreg 
județul. Cunoșteam, de aseme
nea, faptul că de la această u- 
nitate pornise recent chema
rea la întrecere către toți me
canizatorii din cele 14 stațiun 
pentru mecanizarea agricul
turii din județul Sălaj. Iată-nr 
deci la... pomul lăudat. Din 
primele replici ale dialogulu 
nostru cu secretarul comite
tului U.T.C. pe stațiune, tî- 
nărul inginer Ioan Popuțea, 
reiese că jumătate din cei 160 
de mecanizatori sînt tineri, că 
din totalul de 50 tractoare 
planificate a fi reparate s-au 
realizat doar 35, că mai sînt

de reparat 16 semănători, 2 
mașini de plantat cartofi.

— Cîte tractoare ajunse la 
vîrsta casării vor lucra și de- 
acum înainte ca urmare a i- 
nițiativei uteciștilor ? — con
tinuăm dialogul.

— Cred că vreo zece.
— Cum adică ? Nu știți la 

ora actuală numărul lor 
exact ? La Comitetul jude-

Mai ales așa. De unde să-i 
știu ? Acum se lucrează la 
actele de casare. Doar de 
cele 10 de care aminteam, se 
știe la ora acutală ce-i cwele.

Sîntem nevoiți, in ext remis, 
să apelăm. la ajutorul direc- . 
torului unității,. ■ ing. Tănase 
Hada, pentru că de la cel 
care era în 
gat să știe,

primul rînd obți
nu aflăm nimic

tractoare noi, și-atunci le-am 
dat pe astea oamenilor.

— In șfirșit, să rămînem la 
12 tractoare. Dacă tnîine ar 
începe campania de primă
vară cîte1 ar putea să intre 
in brazdă ?

— Numai opt. Doar atîtea. 
am reușit să revizuim și 
reparăm pînă acum. E 
dificil, pentru că piese

u

să 
mai 
iioi

Argumente : starea bună teh
nică, faptul că în 1972 a rea
lizat 75 000 lei venituri, față 
de 35 000 lei cit avea plani
ficat. Tractorul fusese de mult 
reparat, în cheltuieli minime.

— Mai sînt și alți tineri la 
secție care vor. lucra'cu. trac
toare ajunse la vîrsta casării ?

Nu știu. Eu n-am fost 
adunarea

cînd s-a

*****

țean al U.T.C. ați comunicat 
chiar un angajament în acest 
sens...

— Păi da, a fost chiar to
varășul președinte cînd am a- 
nalizat. Dar... uite că am 
pierdut hîrtia aia pe care fă
cusem călculele.

Urmează căutări febrile 
prin vrafuri de hîrtii. Nici 
nrocesul verbal al adunării, 
la care se apelează in ultimă 
instanță, nu e de nici un fo
los pentru că acolo nu s-a 
consemnat nimic concret.

— Să facem altfel, tovară
șe secretar — propunem noi. 
Să vedem la fiecare secție în 
parte ce uteciști vor lucra cu 
asemenea tractoare.

— Dar nu-i știu nici așa.

precis. Totul este o aproxima
ție.

— Apoi cu cele 10 e altă 
socoteală. Astea sînt casate, 
nu pot merge mai departe. O- 
biectul inițiativei uteciștilor îl 
constituie restul de 17 trac
toare U-—27 și U—29 pe care 
le mai avem in dotare.

•— Cum se prezintă situația 
pe secții ?

■— Sînt așa: la Aghireș — 
2, la Crasna — 3, la Meseșeni 
— 1, la Bănișor — 3, iar la 
Boian, Cizer și Pria, cîte unul.

— In total — 12. 17 nu ies 
decît după „medota“ lui Pris
tanda.

— A... stați să vedeți. Eu 
am uitat să vă spun că ne-a 
venit la dotare un plus de

nu se găsesc și sîntem nevoiți 
să le folosim doar pe cele 
recuperate de la tractoarele 
casate anul trecut. In orice 
caz, am reușit să le facem 
cu cheltuieli foarte mici. Am 
avut tractoare pe care le-am 
pus la punct doar cu 100-200 
lei (ca cele de la Aghireș). 
Cea mai scumpă reparație a 
fost cea de la tractorul lui 
Iosif Far caș de la secția 
Pria : 1143 lei.

Mergem, apoi, pe la secții 
să vedem in ce măsură cu
nosc uteciștii angajamentul 
luat și ce fac pentru materia
lizarea lui. La Crasna, Gavril 
Bartha lucrează cu un U-27 
de doi ani. A hotărit să mai 
lucreze cu el încă doi ani.

la
U.T.C. 
ceasta inițiativă.

Așa se face că utecistul 
Gavril Bartha află de la noi 
că la secția Crasna mai sînt 
în aceeași situație două trac
toare, cele încredințate lui 
Mihai Balog și lui Gheorghe 
Dragoș.

La secția Cizer, Pavel Far- 
caș, singurul utecist care va 
lucra cu un tractor vechi, este 
extrem de ocupat. Tractorul 
este desfăcut tot în bucăți, 
în vederea reparării lui.

— Trebuie să-i facem o re
vizie serioasă. Și cutia de vi
teze și puntea din spate, afîi- 
breiajul. coroanele, toate tre
buie schimbate. Bine că le-am : 
găsit la tractoarele casate, 
căci altfel nu știu cum o sco
team la cap.

Campania agricolă de pri
măvară este foarte aproape 
și constituie primul și cel mai 
serios examen al conștiincio
zității. celor care s-au anga
jat în valoroasa inițiativă a 
mecanizatorilor din județul 
Olt.

organizației 
discutat a-

OCTAVIAN MILEA

*

*

să fie ore 

de
(Urmare din pag. I)

mai tirziu uzina „beneficiază“ 
din plin de roadele acestui mod 
de a face lucrurile pe sfert...

_— Poftiți în secție —■ ne invi
tă cu un fel de jenă - reglorul 
Mălăeru Marin și o să vă con
vingeți — se vede de la distan
ță cine dă piese de calitate și 
cine rebuturi.

Hala, imensă, adăpostește sute 
de strunguri, freze, mașini de 
rectificat ; în spatele lor se con
turează siluete tinerești. Cei 
mai mulți dintre tinerii munci
tori, absorbiți de munca lor, nu 
ne remarcă prezența. în schimb, 
alții, ne observă imediat — cele 
cîteva grupuri strînse prin col
țuri se destramă, băieții aruncă 
țigările cu aer plictisit și se fu
rișează „discret“ în căutarea 
propriului Ioc de muncă...

— Sînt unii, oftează cu ciudă 
reglorul, pe care îi trimit de o 
sută de ori pe zi la mașina lor.

îi înțelegem necazul—timpul, 
atît de prețiosul timp în care 
trebuie să regleze mașinile de
fecte^ să le supravegheze pe 
cele de,-abia reparate, să dea 
sfaturi ucenicilor, se macină în 
mod inutil pentru a cere insis
tent cîtorva să respecte un lu
cru elementar, disciplina pro

— Te-am căutat cîteva zile 
la rînd in orele cînd presupu
neam că te dedici odihnei, dar 
mi s-a răspuns, pină seara tir*  
ziu, că nu te*ai  întors incă de 
la uzină.

— în meseria mea nu există 
practic timp de odihnă.

— Dar societatea nu-ți pre
tinde să renunți la orele du- 
mitaje de odihnă, de refacere.

— Mă' refac muncind. Dincolo 
de faptul că mă dedic societă
ții, decji oamenilor, eu înțeleg 
că numai în acest fel timpul pe 
care îl împlinesc împreună cu 
tovafășli mei de muncă, devine 
un timp... istoric. în acest fel eu 
mă simt integrat istoriei și nu 
privesc evoluția societății ca un 
ipectător din afară, ipostază 
care poate provoca desigur u- 
nele satisfacții. Dar satisfacția 
mea, e aceea, dacă vreți, a o- 
mului care gîndește și acționea
ză în sensul istoriei.

— Istorie — pentru că ai a- 
dus discuția despre istorie — 
înseamnă insă mai mult decît 
îndeplinirea sarcinilor dumita- 
le imediate sau de perspectivă. 
Istorie înseamnă de fapt întrea
ga evoluție a societății. Cum 
participi la acest amplu proces 
ăl existenței ?

— Nu pretind că sînt un om 
foarte informat din punct de 
vedere politic, de pildă; nu pot 
să spun că dețin un coeficient 
superior de informații. Sînt un 
om politic în măsura în care 
prin, munca mea fac politică. 
Dar asta nu înseamnă că nu 
sînt atent, că nu sînt sensibil 
la evenimentele vieții cotidiene 
atît interne, cît și internațio
nale. Pentru a-mi fixa un punct 
de vedere în existent, trebuie 
mereu să stabilesc coordonatele 
ei în continuă mișcare ; pentru 
a evolua eu însumi trebuie sâ 
țin mereu cont de evoluția ce
lorlalți factori ai societății. Dar, 
fără îndoială, politica e extrem 
de complexă și cred că mi-ar 
trebui jumătate din timpul e- 
fecțiv de viață pentru a mă 
informa. Tn epoca aceasta a 
specializărilor eu sînt totuși in
giner...

— ...Și totuși, un adevărat 
specialist este și om politic...

— Dar eu nu am efectiv 
timpul necesar pentru a deve
ni. de pildă, cronicar al eveni
mentelor interne sau interna
ționale. Lucrez într-un dome
niu în care trebuie să mă in
formez, să studiez și să gîndesc 
imens. Altfel nu mi-aș putea 
îndeplini sarcinile de producție. 
Participîr.d la omologarea unor 
prototipuri de cazane cu o func
ționalitate extrem de complexă 
în industria noastră ; vreau să

vă spun că numai verificarea 
parametrilor unui asemenea u- 
tilaj atinge jumătate din timpul 
meu de activitate.

în raporturile cu oamenii 
treburile se prezintă mai com
plex. Este clar că noi trăim în- 
tr-o societate care face totul 
pentru om, nu împotriva lui- De 
aceea exigența față de noi în
șine trebuie întărită. Cînd spu
neam că lucrez mai mult de 8 
ere pe zi, spuneam de fapt că 
eu uit de 'mine, uneori, mun 
cind. Eu știu că trebuie să pre
dau un cazan într-un anumit 
interval de timp și în condiții 
ireproșabile de funcționare. Din 
moment ce aceste lucruri sînt 
valabile pentru un agregat, pen

grade, cu această „toleranță“ ? 
Nu te contrazici ?

— Eu îi dau posibilitate omu
lui, colegului, tovarășului meu 
de muncă să greșească dar pină 
la o limită.

— Care e această limită de 
toleranță ?

— Cînd omul nu-și îndeplineș
te sarcinile profesionale.

— Dar morale ?
— Aici e mai greu... într-o 

ședință m-am sculat și am vor
bit. Am vorbit despre inerția, 
despre indiferența unor colegi, 
uteciști care nu lucrează decit 
pentru a obține anumite satis
facții materiale și nu depun nici 
un efort creator pentru rezol
varea sarcinilor noastre în con

AICI, 
OAMENII 
SĂ FIE

UNDE
ÎNVAȚĂ
OAMENI

tru un utilaj mi se pare impe
rios necesar ca oamenii care 
participă la elaborarea unui a- 
semenea utilaj să fie ireproșa
bili, să acționeze perfect. Nu
mai că nu se întîmplă întot
deauna așa. Unii oameni con
tinuă să se gîndească numai la 
faptul că munca lor trebuie să 
fie o afacere, în primul rînd 
pentru ei. Deci, nu o datorie 
față de ceilalți, ci o afacere 
pentru ei înșiși. Pornind de la 
această abdicare de la conștiin
ță, unui astfel de om i-ar putea 
deveni indiferent faptul că pro
duce ceea ce produce.

— Dar cum acționezi dumnea 
ta, ca utecist, pentru educarea 
tinerilor în spiritul societății 
noastre ?

— Nu sînt un om dur, nu 
sînt un om cu „tupeu“, ca să 
folosesc o expresie comună. Eu 
lucrez cu multă înțelegere față 
de . oameni, le accept în mare 
parte și greșelile-

— Atunci cum se împacă ati
tudinea dumitale hotărîtă îm
potriva unor mentalități retro

diții mai bune. Le-am spus că 
e necesară insuflarea unui spi
rit revoluționar, chiar romantic, 
de a fi, de a munci. N-am ter
minat de vorbit că cineva m-a 
apostrofat: „Dar dumneata pen
tru ce muncești ? Nu ca să mă- 
nînci, să te îmbraci bine și să 
trăiești mai bine?. Nu muncești 
pentru bani ?“ Evident, replica 
aceasta, a stîrnit atunci rumoa
re. Dar nimerii, nici chiar cei 
din prezidiu nu au luat atitudi
ne împotriva acestui fel mer
cantil de a-ți înțelege destinul.

— Dar dumneata ?
— Am tăcut. Și cred că am 

părăsit ședința.
— Foarte rău. Ai tăcut în

tr-un moment decisiv. Sigur că 
muncim ca să trăim mai bine, 
dar...

— Vedeți, aici e problema ; 
eu într-adevăr nu înțeleg calea 
asta individuală de a tinde 
spre o fericire artificială, como
dă, de a ingusta cercul preocu
părilor la obținerea unei locuin
țe — proprietate personală și a 
unei limuzine. Eu înțeleg că tre

buie să ajungem la mai bine 
cu toții, muncind împreună, 
trăind împreună, fericiți că ne 
integrăm colectivității, societă
ții, că lucrăm împreună la des
tinele istoriei.

— Și de ce n-ai spus în șe
dință aceste lucruri ? De ce ai 
lăsat să triumfe celălalt punct 
de vedete, pe care, de fapt, îl 
condamni ? Probabil că acel ci
neva de atunci te sfidează și 
azi...

—. Probabil.
— Limitele dumitale de tole

ranță sînt cam mari...
— Acesta e punctul meu slab. 

Sufăr din această cauză. Dar 
mai întîi și întii eu caut să-i 
observ și să-i cunosc pe oameni 
și după aceea să acționez pen
tru a-i convinge, dacă e cazul', 
cum trebuie să muncească și sâ 
trăiască. 1

— Există vreo fisură între 
modul dumitale de a gîndi și 
de a acționa ?

— Știu eu ? Există 1 Pînă 
unde anume avem dreptul să 
intervenim însă în viața oame
nilor ? Aici, alături de mine, în 
uzină, vin tineri aproape for
mați care au trecut prin di
verse școli și climate de educa
ție. Anumite rebuturi sînt ine
vitabile...

— Avem noi dreptul să por
nim de la această premisă ?

— Și cum ar trebui să proce
dez ?

— Sancționînd prompt fiecare 
greșală, fiecare expresie a unei 
mentalități retrograde.

— Da, dar această sancțiune 
trebuie concentrată. Nu e dea- 
juns să acționez eu. Trebuie să 
acționăm cu toții.

— Și de ce nu faceți acest 
lucru ?

— Sînt încă destul de mulți 
membri ai organizației noastre 
care nu se simt responsabili, 
care, într-un fel, consideră 
chiar o corvoadă aceasta, inclu
siv participarea la ședințe lu
cru la care se și rezumă . de 
fapt. Eu sînt un om calm, li
niștit, mă apropii cu multă în
țelegere — cum v-am mai spus 
— de oameni. Cred că acest 
mod de a discuta despre muncă 
și viață, cu fiecare în parte, dă 
roadele cele mai bune. Și cît 
voi trăi, n-am să încetez nici
odată să îi iubesc și să-i ajut 
pe cei de lîngă mine. De aceea, 
dincolo de anumite abateri, de 
anumite abdicări de la princi
piile eticii noastre, care uneori 
se soldează și cu rebuturi, uzi- A 
na este o mare școală a vieții. v 
unde oamenii învață să fie oa
meni.

ADRIAN DOHOTARU

A
dunările generale 
U.T.C. din ultima 
perioadă au con
stituit și continuă 
să constituie oca
zia și cadrul pro

pice unei autoanalize cre
atoare, în spiritul și pe 
linia celor cuprinse in pro
iectul de norme ale mun
cii și vieții comuniștilor, 
aportul de noutate, elementul 
realmente original și creator 
adus de acesta oferind fie
cărui tinăr posibilitatea auto- 
verificării atît în acțiunile, 
cit și în inițiativele pe care 
le întreprinde. Centrul de 
greutate al responsabilității 
individuale, al răspunsului dat 
de individ cerințelor tot mai 
înaintate ale timpului nostru 
își sporește astăzi tot mai 
mult importanța, accentuînd 
caracterul realist al aprecieri
lor și al cerințelor pe care noi 
înșine sîntem chemați să le 
îndeplinim. In acest context, 
dezbaterea proiectului de nor
me în cadrul adunărilor ge
nerale U.T.C. nu constituie un 
simplu proces de informare, 
de „luare la cunoștință“, ci 
unul de asimilare organică. 
De măsura în care se propu
ne și se reușește acest lucru 
depinde, in modul cel mai di
rect, eficiența acestor dezba
teri asupra întregii activități 
ulterioare a organizațiilor 
U.T.C. Concepute, in fapt, ca 
un început influențind direct 
calitatea și durata unui amplu 
proces de autoclarificare, a- 
ceste dezbateri trebuie de 
la bun început organizate și 
gîndite ca atare, discuțiile 
purtate necesitind acea pecete 
a autoanalizei care, în viitor, 
nu mai trebuie părăsită.

Am participat, recent, în 
Tg. Mureș, la întreprinderea 
de utilaj pentru industria u- 
șoară. în secția turnătorie, la 
o adunare generală U.T.C. a- 
vind ca temă tocmai dezbate
rea proiectului de norme. Am 
asistat însă la o dezbatere din 
care nu a reieșit efortul de 
analiză de care aminteam, ci 
la o dezbatere concepută ca 
o acțiune de rutină, numai cu 
scopul informării tinerilor, 
fără a se produce necesara 
mutație către autoanaliză. De

aici și pînă la simpla lectură 
a „Proiectului de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialis
te“, intitulat de circumstanță 
„material“ al ședinței, nu mai 
era decît un pas, făcut de alt
fel cu ușurință de biroul or
ganizației U.T.C. Ingnorînd 
sau nesesizind importanța 
proiectului ca suport teoretic 
pentru un material rezultat 
din însăși viața și activitatea

Să întregim 
cunoașterea 

prin 
raportarea 
la noi!

tinerilor de aici, organizatorii 
vieții U.T.C. din această orga
nizație nu au reușit să creeze 
condițiile asimilării de către 
tineri a prevederilor acestuia, 
ca o linie directoare a discu
țiilor. De aceea între prima 
parte a adunării — cea de 
prezentare a materialului — 
și cea destinată dezbaterii, s-a 
creat o ruptură evidentă. Este 
adevărat, au fost prezente, in 
cuvîntările celor cițiva ute
ciști care au vorbit, și citeva 
fapte concrete din viața colec
tivului, in special neajunsuri 
existente în munca de zi cu 
zi a secției, dar nu s-a reușit 
depășirea acestui stadiu pur 
constatativ, judecățile de exis
tență nefiind dublate, cum ar 
fi fost de așteptat, de unele

de valoare, care să cuprindă 
o analiză a cauzelor care au 
dat naștere acestor stări de 
fapte nedorite.

După adunare, uteciștii cu 
care am stat de vorbă, prin
tre care Ștefan Sipoș — secre
tarul organizației U.T.C. —, 
Ioan Galfi — membru în co
mitetul U.T.C. al uzinei —, 
Constantin Bardoș și alții, so
coteau ei înșiși că, orientate 
altfel, discuțiile s-ar fi dove
dit mult mai fructuoase. „De 
ce nu s-au analizat răspunde
rile care revin tinerilor pen
tru rebuturile de la turnăto
rie — se întreba, de pildă, 
Ioan Galfi — și s-a preferat 
„pasarea răspunderilor“, de la 
miezuitori la formatori, de la 
formatori la turnători, de la 
aceștia la curățitori și așa 
mai departe ? Oare nu pentru 
că a fost ignorat însuși spiri
tul proiectului de norme care 
prevede că „o trăsătură care 
trebuie să caracterizeze pe fie
care membru, de partid, pe fie
care utecist, este spiritul cri
tic și autocritic, intransigența 
față de lipsuri și neajunsuri“. 
Cred că va trebui să reluăm 
dezbaterea în viitoarele adu
nări generale, tocmai în acest 
spirit“.

Păreri asemănătoare au ex
primat, însoțite de regretul de 
a nu le fi dat curs, încă in 
timpul adunării, și ceilalți 
uteciști. Este un regret care, 
cel puțin pentru viitor, se a- 
nunță de bun augur. Nemul
țumirea aceasta, salutară în 
ceea ce privește sensul pe 
care l-a luat dezbaterea în a- 
dunarea uteciștilor, sîntem si
guri că va constitui nucleul 
unui reviriment, al unei pro
funde și constructive auto
analize. E necesară însă, pen
tru aceasta, și prezența la a- 
dunările tinerilor a muncito
rilor cu experiență, a repre
zentanților conducerii secției 
etc., care nu ne indoim că vor 
răspunde unor asemenea invi
tații. Chiar adunarea în cau
ză ar fi luat, credem, un cu 
totul alt curs, dacă măcar 
unul din acești factori cu ex
periență s-ar fi aflat în mij
locul tinerilor.

MARIAN GRIGORE

ducției. Dacă observi pe viu 
ceea de se întîmplă în secție, 
este irnposibil să, nu le dai 
dreptate acestor oameni, în de
finitiv cei care sînt cei mai în 
măsură s-o spună, indisciplina 

. se conturează intr-adevăr... ca 
una dintre caugele principale 
ale rebuturilor. Ea, cu variate
le ei moduri de manifestare : 
în școală, chiulul și dezintere
sul ; (rezultatul — slaba însuși
re a meseriei) ; în uzină, mași
nile neîngrijite, sculele prost 
întreținute. în sfîrșit, iată și ur
mările formei — după părerea 
interlocutorilor noștri — celei 
mai grave de indisciplină — 
neutilizarea plenară a celor 480 
de minute : Popovici Florea sau 
Popa Gheorghe, sau alții ca ei 
plimbă cît e ziua de lungă prin 
secție un cuțit, care, chipurile, 
a fost ascuțit, o piesă ce tre
buie arătată nu știu cui... Mial- 
că Angelică și Ciucă Ion se în
trețin cu cîteva ucenice (date 
lor în grijă pentru a învăța 
meserie 1) sus, pe mașina de 
rectificat... (Exemplele pot con
tinua cu o listă penibil de lun
gă). După ce și-au fumat toate 
țigările, după ce au trecut în 
revistă toate întîmplările petre- 
cute în ultimele 24 de ore, 
după ce și-au deranjat toți ve
cinii pe o rază de cel puțin 5 
metri, spre sfîrșitul schimbul i, 
indisciplinații își aduc aminte 
că mai au și normă. Brusc, in
tră' în criză de timp și „normal“ 
se preocupă exclusiv de canti
tatea de piese ce se poate exe
cuta într-un timp record și de
loc de calitatea lor. Cuțitul 
strungului pătrunde prea adînc 
în metal și piesa e bună de a- 
runcat, mașinile de rectificat e- 
xecută doar trei treceri în loc 
de patru și reperele se strîm- 
bă...

— Cum vă puteți permite să 
pierdeți timpul, strict calculat 
pentru a executa corect un nu
măr de t iese ? — repetăm și 
noi (a. cita oară ?) întrebarea 
devenită un laitmotiv al maiș
trilor.

— Dacă eu pot să recuperez, 
trăgînd tare ? 1

Exprimate prozaic, talentul și 
îndemînarea fabuloasă, cu care 
se laudă cei certați cu discipli
na, înseamnă în fapt nerespec- 
tarea procesului tehnologic, 
consum de metal, muncă supli
mentară din partea -colegilor 
chemați să remedieze ceea ce 
se mai poate remedia și desi
gur salariul înjumătățit. Parcă 
pentru a nu se dezminți, gura
livii nu dezarmează nici în fața 
acestor argumente forte :

— Tot ce stric mi se reține 
din leafă !

Astfel, în timp ce marea ma
joritate a muncitorilor și teh
nicienilor caută cu febrilitate 
soluții pentru a realiza, lup- 
tîndu-se cu timpul, planul la 
indicii săi maximali, o parte 
infimă, numeric (dar nu lipsită 
de importantă din această cau
ză) face parcă totul pentru a 
le neutraliza eforturile, discul- 
pîndu-se cu seninătate „dau re
buturi, plătesc, deci sînt chit 
cu uzina“.

Nu se găsește, oare nimeni 
care să explice că acest „chit" 
cu uzina" e o himeră ? Că în
tr-adevăr, în privința metalului 
nimic nu se pierde, totul se 
transformă, dar că timpul iro
sit pentru a trimite o piesă re- 
butată la topitorie, pentru a o 
aduce înapoi, pentru a o turna 
și în fine pentru a o prelucra 
a doua cară, a noua oară, nu 
poate fi acoperit nici măcar tn 
aur, cu atît mai puțin cu cîte
va sute din salariu ?

La „Timpuri noi“, comitetul 
de partid și comitetul U.T.C; 
au luat in nenumărate rînduri 
măsuri împotriva indisciplinei 
și multe au dat rezultate. însă, 
după cum sublinia tovarășul 
Chișamera Ion, secretarul 
U.T.C. al uzinei, atîta timp cit 
fiecare muncitor nu-și va face 
o problemă personală din mo
dul în care respectă disciplina 
producției, .el și cei din jurul 
său. rebuturile, vor continua să 
se adune la sfîrșitul fiecărui’ 
schimb
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EUGEN V„ 25 de ani, București:
„Dragă tovarășe O.P.-I., sînt un modest funcționar la 

serviciul personalului al unei mari întreprinderi din 
Capitală și, în același timp, sînt student seralist la A.S.E. 
Am destul de muncă — 8 ore serviciu, 4 facultatea, 
încă vreo două ore studiul și cam tot atîtea pierdute cu 
drumurile — astfel că ceea ce aș numi „problemele 
mele sentimentale“, vrînd-nevrînd, trec pe locul al 
doilea, dacă nu chiar pe un loc care, cum. se zice la 
fotbal, ar fi marcat de „lanterna roșie“... Mi-am găsit 
vreme să că scriu totuși o poveste pe care eu o soco
tesc sentimentală, deși e nițel aparte, n-are nimic co
mun cu clasicile pocești de dragoste ce le primiți, nu 
e o întîmplare despre un băiat și o fată. Dar să nu vă 
mai plictisesc cu o prea lungă introducere și să intru 
in subiect.

Ați reținu1, așadar, că lucrez la un serviciu al perso
nalului. Mai exact, sînt unul dintre cei care țin evi
dența cărților de muncă. Printre acestea, una, cea a lui 
Bărbii S., mi-a reținut, atenția și, la rîndul meu, încer- 
cind să v-o prezint, cer voie să vă rețin atenția. Barbu S. 
a sfirșit la 18 ani liceul. A căzut la examenul de baca
laureat în prima sesiune, iar la alta nu s-a mai prezen
tat. A intrat imediat funcționar la Centrala librăriilor. A 
lucrat aici trei luni, s-a plictisit, așa cum mi-a mărturisit 
el, „pentru că era prea multă conțopeală“, a ars gazul 
o vreme fără să facă nimic, apoi și-a satisfăcut stagiul 
militar și, reîntorându-se acasă, s-a angajat la o coope
rativă de reparatii-auto, făiă să aibe vreo calificare în 
domeniul mecanicii, ci, vorba lui, „să stringă o piuliță 
toată lumea știe“. Aici, a... strîns piulițe patru luni și 
jumătate și — îl citez iar șt îl voi cita mereu in rîndu- 
rile de față — „am plecat fiindcă atelierul era departe 
de casă“. S-a angajat după vreo zece zile pe un post 
de operator chimist (!) la o uzină aflată cu cel puțin 
•5 km mai departe de casă decît atelierul. A plecat și de 
la. această uzină după vreo trei luni, motivînd în ce
rerea de demisie că, lucrînd într-un mediu viciat de 
acizi, își primejduiește sănătatea. Asta-i < hiat adevărul ?

CELESTA DUMITRAȘ, 
17 ani, elevă, Pitești :

„...ca să vă amuzați, 
n-ați vrea să răspundeți 
la cîteva întrebări pentru 
caietul meu-oracol

Ca să mă amuz, vreau. 
Dar nu la toate.

„Cum ați devenit scrii
tor ?“.

Evident că nu scriind, 
ci prifr pile. Tata a avut 
unele legături cu V. 
Alecsandri ; i-a citit paste
lurile.

..Vă sperie viitorul
Nu mă sperie decît 

trecutul.
„Ce-ați da pentru un 

an de viață
Toii anii de dincolo 

de ea.
„Dacă sînteți gospodar, 

ce știți să faceți mai bine 
în gospodărie ?“.

Deranj.
„Sînteți politicos ? Știți 

să plecați la timp dintr-o 
vizită ?“.

Nu. Chiar acum cînd 
răspund, mă aflu într-o 
familie care m-a invitat 
de Anul Nou și de unde 
încă nu m-am îndurat să 
plec.

„Vă gindiți cînd luăți o 
hotărîre

Doamne-ferește 1 Dacă 
m-aș gîndi, cum aș mai

lua-o ?
„Ce gînduri vă fră- 

mîntă ?“.
Ce gînduri nu mă fră- 

mîntă ! ?.
„Faceți sport ?“.
Și încă de performanță. 

Sînt centru atacant într-o 
echipă de fotbal cu nas
turi.

„Lucrați mult ?“.
Pe cine ?
..Muzica ușoară vă 

atrage ?“.
Mă atrage dar nu mă 

reține.
„Ce minune așteptați 

de la anul 2 000 ?“.
Aceea de a mă mai 

găsi încă în viață.
Dacă ați avea o sumă 

mare de bani, ce-ați 
face ?“.

Mi-aș bate capul să 
aflu de unde naiba o am.

„Sînteți superstițios ?“.
Am mai răspuns și altă 

dată la întrebarea asta. 
Sînt foarte superstițios : 
de cîte ori nu fac nimic, 
mi-e teamă că o să-mi 
meargă prost.

„Ce-ați face dacă ați 
mai fi elev

Ți-aș răspunde și la 
celelalte întrebări. Cum 
însă nu mai pot fi, în
chei aici.

ta e atît de amar. Și, mai 
ales, regret că nimeni 
nu-ți poate oferi o solu
ție de a ieși din impasul 
în care te afli. Orice om 
de omenie va înoerca, 
desigur, să-ți spună un 
cuvînt de mîngîiere — 
consideră că și eu îți a- 
dresez gîndul cel mai 
cald și împărtășesc în 
modul cel mai sincer tris
tețea ta— dar știu că asta 
e prea puțin. Restul, din 
nefericire, nu depinde de 
cei care vor să te ajute și, 
practic, n-au cum — ci 
numai de acela care ar

trebui să te ajute și, prac
tic, n-o face... Nu cred 
în cuvintele de circum
stanță, așa că n-o să în
chei urindu-ți „fii tare“ 
sau, vorba lui nenea Ian- 
cu, „fii bărbată“. Aș în
drăzni doar să te rog să 
nu uiți un alt adevăr care 
la nici o vîrstă nu poate 
avea valoarea inestimabi
lă pe care o are la vîrstă 
ta : adevărul că, la 16 
ani, a spera într-o viață 
mai bună și mai inimoa
să nu-i o simplă datorie, 
ci datoria care dă sens 
tuturor celorlalte.

Aristide Buhoiu : ^Slalom
pe meridiane^

CURIERUL NOSTRU DE SlMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

l-am întrebat. „Nu, nu-i ăsta. Nu mai țin minte care 
este, dar e sigur că nu-i ăsta. Exista o deplină secu
ritate. Mi se pare că mă întîlnisem cu un fost coleg care 
lucra la cooperativa „Optica medicală“ și el m-a con
vins să vin la ei". La rînd a urmat deci... „Optica me
dicală“ unde Barbu S. a înregistrat un record personal 
de constanță. A rămas aici aproape șase luni. „Era o 
muncă plăcută, nu te plictiseai acolo, dar n-avea pers
pective. Să faci toată viața ochelari ? E tîmpit!“. Și 
pentru ca să nu mai lucreze într-o muncă „tîmpită“ și-a 
ales una mai „deșteaptă“ și așa s-a angajat arhivar — 
treabă care se știe cît de plină e de perspective ! — 
la un minister. A părăsit repede și acest loc și... Da' 
văd că 0 lungesc prea tare. Pe scurt, vreme de doi ani 
după ce a renunțat la „dosare și praf“ a mai colindat 
prin nu mai puțin de 7 (șapte) întreprinderi și instituții, 
ultima fiind uzina noastră de unde chiar ieri a... de
misionat ! Am în fața ochilor, acum cînd vă scriu, ima
ginea cărții de muncă a lui Barbu S. Toate filele sînt 
completate. în curînd o să trebuiască să i se adauge 
pagini noi. Nu mai are băiatul unde să-i fie trecută 
activitatea. Sau ce s-o spun mai de-a dreptul: hoină
reala.

E un caz care m-a întristat. Iertați-mă. mi-e milă de

VIRGINIA, elevă, Tulcea :

VICTOR K., 23 de ani. student. Timișoara :
„...Ni se reproșează nouă, tinerilor, că sîntem extra

vaganți, sîntem adică amendați și condamnați fără 
drept de apel fiindcă vrem să ieșim din comun. Dar 
ce e rău în a ieși din comun ? Einstein a fost chiar 
cel mai banal om din lume ? Și de-alde Picasso găsești 
chiar pe toate drumurile ? Ori poate că a f i un poves
titor ca Creangă al nostru a devenit ceva obișnuit pînă 
la agasare ?“.

Aud pentm pruna oară 
că extravaganța, în sensul 
ei cel mai nobil, adică 
definind o atitudine care 
se opune mediocrității, ar 
fi amendată și condamna
tă fără drept de apel. Nu 
neg însă că e posibilă și 
această... extravaganță, 
pentru că știu bine cît de 
mare și de încăpătoare 
poate fi grădina lui 
Dumnezeu ! Dar tare 
mi-e că ceea ce se amen
dează și se condamnă 
fără drept de apel este 
un alt înțeles al extrava
ganței, cel care, în bună 
limbă românească, se tra
duce prin dorința de a 
epata prin anumite ciu
dățenii. Admit că Einstein

a fost un extravagant, dai' 
mi-e dificil să cred că el 
a rămas în istoria științei 
pentru că avea o coafură 
rebelă. Și parcă nici 
Picasso nu rămîne în is
toria artei doar fiindcă, 
la nu mai țin minte ce 
congres, și-a pictat pro
priul bust, renunțînd la 
cămașă. E foarte adevă
rat că Creangă își popula 
bojdeuca cu toate pisici
le mahalalei ieșene, însă, 
întîmplător, asta se pe
trecea pe cînd scria, cu o 
trudă și cu o forță incom
parabile, o operă unică. 
Iartă-mi o expresie din 
cartierul meu cam perife 
ric : hai să nu încurcăm 
borcanele !

Definindu-se ca un gazetar 
..neliniștit“, Aristide Buhoiu a 
abordat mai întîi cronica spor
tivă. Procesul nu mai surprin
de pe nimeni (dacă am numi 
printre alții pe Mircea Radu 
lacoban) deși mai fecundă parc 
preocuparea literaților pentru 
sport — în special fotbal...

Din relatările sale de începu!, 
din cronicile scrise sau verba
le (am in vedere transmisiile 
radiofonice și de televiziune) se 
remarca interesul notabil pen
tru imagine și metaforă, ten
dința — uneori exagerată — de 
a apropia sportul de cultură. 
Debutul în publicistică se ma
terializează însă anul trecut, 
cînd publică volumul „Italia în 
cîteva cuvinte“, amplu reportaj 
monografic, bine primit de ci
titori.

Recent, sub auspiciile editu
rii Ion Creangă, a fost tipărită 
cartea „Slalom pe meridiane“, 
pe care autorul o dedică celor 
tineri.

Important, poate lucrul ccl 
mai prețios, este în cazul de 
față modalitatea în care Aristi
de Buhoiu se adresează copi
ilor, acești fanatici consumatori 
de literatură a călătoriilor — 
de la Komer la Jules Verne și 
Nansen.

Indiscutabil, Aristide Buhoiu 
nu dublează paginile manua
lului de geografie, istorie sau 
literatură, căci el a intuit spe
cificul „vîrstei magice“. Așa se 
face că un copil de vîrstă șco
lară visează cu ochii deschiși 
călătorii imaginare, încălecînd 
un roib înaripat sau folosind 
ghiuleaua lui Munchausen, în 
decorul veacului nostru. De a- 
ceea, autorul își cadențează 
proza în simbioza dintre re
portaj documentar și fantastic. 
Este știut că descrierea exactă, 
fotografică. nu reține atenția 
copiilor (chiar și peste descrie
rile lui Jules Verne copiii „sar“ 
deseori). Peisajul se cere decia- 
nimat de fapte. Încălzit cu via
ță omenească. Șl cred că Buhoiu 
a ținut seama de acest imperios 
comandament. Așa se. face că 
fiecare călătorie cuprinde o în
trerupere — o istorie, o „anec
dotă“, în sensul bun al cuvîntu- 
lui. Să cităm în acest sens 
schimbul imaginar de scrisori 
dintre Nils Holgersson, și... 
Aristide sau noua poveste a lui 
Robin Hood. Lumea suedeză e 
privită pentru copii prin priz- 
ma bunei Selma Langerlof, în 
Anglia se caută urmele pașilor 
lui Shakespeare și aventurile 
lui Sherlock Holmes, în Dane-

marea vizitam presupusul cas
tel al lui Hamlet iar la Roma 
îl însoțim pe celebrul pelegrin 
Badea Cîrțati. Ici o legendă, un 
personaj celebru (ca Munchau
sen, bunăoară) dincolo o poves
tioară cu sportivi : reporterul 
meditează o clipă, surîde apoi 
ironie, pentru a deveni imediat 
patetic. Notațiile sînt trepidan
te, uneori cu valoare de sec
vențe cinematografice.

Ar fi poate banal să afirm ea 
noul volum tipărit de Aristide 
Buhoiu își impune să alăture 
laturii instructive pe cea amu
zantă, deseori captivantă. Călă
torim în slalom pe meridiane 
eu un abil povestitor — cu vo
cație pentru literatura dedicată 
copiilor — și ne simțim în ega
lă măsură părtași cu ei la .a- 
eeastă vie excursie. Pentru că 
dincolo de specificul vîrstei, 
cartea e atractivă pentru toate 
generațiile. Să-i reproșăm însă 
autorului asperitățile lăsate de 
fuga condeiului, faptul că u- 
nele momente s-ar fi cuvenit 
încă cizelate, șlefuite, stilul pe 
alocuri neglijent. ‘„Slalom pe 
meridiane“ rămîne însă o carte 
interesantă, ce se parcurge cu 
ușurință. Chiar dacă ai trecut 
de vîrstă copilăriei sau a ado
lescenței.

acest băiat...“.

Și mie mi-e milă de el 
dar, ca să repet expresia, 
îmi mai e milă și de mul
te altele: de faptul că 
pentru anii de studii ai 
lui Barbu S. societatea 
noastră a făcut nu puține 
și nu neglijabile investiții 
materiale; de faptul că 
pretutindeni pe unde el 
și-a purtat plictisul, oa
meni de bună credință 
au investit energic și 
pricepere pentru a-1 in
strui într-o muncă sau 
alta. Mi-e milă de tare 
multe lucruri și mila asta, 
în loc să-mi propună ges
tul de a apuca batista și 
a picura în ea o lacrimă 
creștinească, mă face să-mi 
pun întrebarea: oare cît 
vom mai putea tolera 
itari hoinăreli ? Pledînd, 
sună un vechi aforism 
franțuzesc, murim un pic. 
Poate-i așa, poate nu, si
gur sînt doar că, uneori, 
plecînd dintr-o muncă ar 
trebui măcar să roșim un 
pic...

Pentru că însă, așa cum 
îmi scrii, cazul te-a întris
tat, simt nevoia, în com
pensație, să-ți fac o bucu

rie. Să-ți propun spre me
ditație alt caz, unul pe 
care l-am citit în presă în 
zilele aniversării luptelor 
de acum patru decenii 
ale ceferiștilor și petroliș
tilor. Se vorbea într-o 
știre concisă și lapidară 
(redactată astfel de către 
un coleg de breaslă care 
și-a zis — și nu fără în
dreptățire — că faptul 
în sine conține o încărcă
tură emoțională ce face 
superfluă folosirea orică
ror bibiluri de stil) despre 
un colectiv de feroviari 
ce și-au sărbătorit un to
varăș la împlinirea a 40 
de ani de muncă depusă 
nu numai cu abnegație 
și maximă calificare, dar 
și cu o splendidă stator
nicie : din pruna zi a ce
lor 40 de ani și pînă azi, 
el a lucrat în același loc, 
dacă nu mă înșel, depoul 
București-Triaj. Sper că 
ești de acord, Eugen, ca 
alăturîndu-ne multor alto
ra, să-i aducem și noi — 
tu și cu mine— un oma
giu care dacă îi va ajunge 
puțin mai tîrziu, nu va fi 
și mai puțin sincer.

„Tov. redactor, m-am născut undeva la marginea 
județului Tulcea, cu peste 16 ani în urmă și sînt elevă 
la un liceu tulcean. Mama, tata, un frate mai mic și cu 
mine alcătuim întreaga noastră familie. Locuim într-o 
casă modestă, cu trei camere. Mulți ani nu ne-am plîns 
de nimic. Dar de la o vreme, liniștea din familia noastră 
a cedat locul certurilor. Părinții se ceartă mereu, tata 
bea foarte mult, bea pînă uită de existența familiei. 
Cînd vine acasă de In restaurant încep scandalurile, 
așa-numitul „teatru fără bani“ cum spune frățiorul 
meu. E normal ca un copil de 10 ani să-și facă astfel 
de gînduri ? Ce fel de educație ne dau părinții noștri ? 
Eu sînt mare acum dar cuvintele pe care le aud seară 
de seară în casa noastră vă spun sincer că nu le-am 
mai auzit nicăieri. Nu mai pot s-o văd pe mama plîn- 
gind, nu mai pot să-l văd pe frățiorul meu speriat de 
cîte ori tata, un om. de 60 de ani, vine acasă cu poftă 
de ceartă! Oh, cîte vorbe urîte nu-i adresează mamei, 
oițe vorbe urîte și blesteme n-are pentru noi, copiii ? 
Eu am aproape 17 ani, dar mă și simt bătrînă. Arn 
bursă, nu cer nici un ban tatălui meu, aș răbda și de 
foame dacă mi-ar da măcar puțină căldură sufle
tească nu mi-ar spune . seară de seară cît e de neno
rocit că acum 20 de ani s-a căsătorit și pe urmă a mai 
acceptat să venim și noi pe lume. Toți îmi spun că 
nu-i normal să-mi judec părintele, dar nu pot să nu mă 
glndesc că tata, prin comportarea lui, ne distruge pe 
toți, tuturor ne e frică de viață, de ce-o să se mai în- 
tîmple, iar eu trăiesc tot timpul într-o spaimă. Mă fră- 
mîntă un gînd: dacă toți bărbații sînt cum e tata, 
atunci eu nu mă voi căsători niciodată, nu vreau să 
fiu nefericită ca mama, nu vreau să aduc pe lume 
copii nefericiți...“.

„Stimate O.P.-L, mă numeșc Elena Giurap și sînt 
elevă a Școlii Profesionale Speciale nr. 14 din Brăila. 
Chiar denumirea școlii vă poate da de înțeles că aici 
învățăm tinere care avem cîte o infirmitate. Eu fac 
parte din colectivul anului III și am o infirmitate mai 
mică, mă descurc nuii ușor decît colegele mele, de sute 
de ori mai ușor decît colega mea Sevastina Tudorache 
care este nevoită să folosească cîrje și care, în copilărie, 
n-a putut să se joace cu băieții și fetele de vîrstă ei, 
a privit de la fereastră cum alții sar coarda, cum alear
gă, cum se bucură de soare, de aer. Vă scriu azi des
pre noi toate, dar în primul rînd despre Sevastina. In 
Brăila. în mare măsură oamenii ne înconjoară cu căl
dură, infirmitatea noastră îi face pe unii să se apropie 
și mai mult de noi, adresindu-ne cuvinte de îmbărbă
tare, spunîndu-ne cu, dacă vom fi frumoase sufletește, 
aceasta va ține loc lipsei noastre de frumusețe fizică. 
Dar și mulți tineri trec pe lingă noi adresîndu-ne cu
vinte jignitoare, sînt nemiloși, răi. Cum poți să vezi 
o (atu ca Sevastina chinuindu-se să urce în tramvai cu 
cîrjele ei și să nu-i dai o mină de ajutor, ba încă s-o 
mai și jignești cu cuvinte greu de redat ? Și totuși așa 
ceva am văzut cu ochii mei, și am văzut tot cu 
ochii mei cum la cinema, mergînd cu școala, 
nimeni n-a vrut să cedeze locul unor fete care 
nu rezistau să stea două ore în picioare. Oare noi 
n-avem dreptul la o viață egală cu a tuturor celorlalți 
tineri ? Eu sînt sigură că da. Putem munci, putem în
văța — și chiar muncim și învățăm bine. Anul acesta de
venim absolventele unei școli care ne dă o calificare 
frumoasă • croitoria. Ne vom descurca în producție, fără 
îndoială, nu vom fi mai prejos decît altele, sănătoase, 
și cu aceeași calificare. Mult mai greu însă îi va veni 
Sevastinei. V-am spus că este nevoită să meargă spri- 
jinindu-se în cîrje. Va fi o problemă pentru ea de
plasarea de acasă la fabrică și de la fabrică acasă, mai 
ales la orele aglomerate. De aceea, vă rog publicați a- 
ceastu scrisoare, poate cunoaște cineva o fabrică cu 
specific de confecții care să aibe un cămin cît mai 
aproape de locul de muncă unde ar putea locui colega 
mea și de unde i-ar fi mai ușor să plece la lucru. Dacă 
cineva cunoaște o asemenea fabrică, rog să-mi scrie pe 
adresa școlii. Brăila, St'. Mărășești, nr. 47“

Atelierul de țesut covoare a Liceului din Urlați.
Foto : R. VASILE
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Ar fi prea puțin, prea 
rece și prea ar fi din 
parte-mi o dovadă de 
uscăciune sufletească, da
că răspunzîndu-ți doar la 
gîndul care te frămîntă și 
cu care sfîrșești scrisoarea, 
aș încerca să te conving 
că temerile pe care ți le 
faci în legătură cu viito
rul tău n-au decît justifi
carea unei dureroase ex
periențe personale și că 
niciodată nu greșim mai 
profund decît confundînd 
o experiență a noastră de 
viață cu viața în general. 
Deși acesta e adevărul, 
nu aceasta este și proble
ma pe care o ridică rîn- 
durile tale, ci faptul că te 
găsești la o vîrstă cînd 
căminul părintesc ar tre
bui să-ți dăruiască bucu
ria și căldura fără de 
care e firesc ca spaima

să ia locul încrederii, 
deznădejdea — nădejdii. 
E chinuitor să fii silit 
să-ți judeci părinții, e 
poate chinul cel mai cum
plit pe care îl încearcă 
un copil, dar cum să n-o 
faci într-o situație că a 
ta ? Imoral mi s-ar părea 
tocmai dacă ai trece indi
ferentă peste cele ce se 
petrec în casa voastră, 
astupîndu-ți urechile, le- 
gîndu-ți ochii și spunîn- 
du-ți: în fond, învăț bine, 
am bursă, mîine-poimîine 
o să am o meserie, o 
să-mi găsesc un rost în 
lume, de ce să mă las 
copleșită de o durere pe 
care, cu puțină nepăsare 
și cu puțin egoism, o pot 
evita ? Imoral e să fugi 
de adevăr, nu să-l accepți 
oricît ar fi gustul lui de 
amar. Regret că adevărul 
pe care îl impune viața

Sper că se va putea găsi 
pentru prietena ta un loc 
de muncă în condițiile 
arătate. Mai sper să ajun
gă ziarul ou scrisoarea ta 
și sub ochii măcar a u- 
nuia dintre acei tineri pe 
care îi acuzi de lipsă de 
suflet și de bună crește
re. Mare minune nu știu 
dacă se va întîmpla, eu 
nu prea cred în minuni de 
felul ăsta, dar nu e rău

cînd n-ai inimă și n-ai 
obraz să vezi că n-au mu
rit chiar toți oamenii care 
te disprețuiesc.

ELENA SIMARU, 24 
de ani, tehniciană, Blaj :

„...ca mamă, cred că 
trebuie să ne creștem 
copiii cu sentimentul că 
vor fi mai buni decît 
noi“.

Chiar mai buni și decît 
nepoții noștri !

ADA S„ 18 ani, Constanța :
„Visez să călătoresc mult, să particip 

să dau interviuri, să mă aflu în preajma 
celebri, să călăresc, să dansez pînă obosesc... 
vreau să mă fac actriță de

Dar cînd, Dumnezeule, 
o să mai ai vreme să joci 
în filme dacă o să călăto
rești atîta, o să participi 
la festivaluri, o să dai in
terviuri, o să te afli în 
preajma oamenilor ce
lebri, o să călătorești și o

la festivaluri, 
unor oameni

De aceea 
cinema“.

să dansezi pînă o să obo
sești ? Visează și ceva 
care să te surmeneze mai 
puțin și să-ți mai lase un 
pic de timp și pentru fil
mări 1

Tuturor — pe sîmbăta 
viitoare !

» —

*
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Ă 
Ă

R OMÂ NI A - FILM PREZINTĂ:

producție a studiourilor cehoslovace 
regia : Jiri Sequens
cu : Jaroslav Marvan, Josef Vinklar, Jozef Blaha.

»

I ?

I

un film Italian regia : Mario Camerini
cu : Alighiero Noschese, Enrico Montesano, Gastone Moschin, 

Vittorio De Sica.

(Urmare din pag. I) 

perdele ; ici-colo ochiurile de 
geam sînt acoperite (din decen
ță) cu ziare sau hîrtie albastră. 
Unii au încercat să-și cumpere 
perdele dar li s-a interzis (va 
cumpăra organizația U.T.C.). 
Mesele zac acoperite cu ziare 
zdrențuite ; nici un suport de 
flori, nici un tablou. Unele ca
mere au pereții îmbibați de 
igrasie ; altele au pereții de la 
baie coșcoviți : în altele lem
năria s-a degradat. încercăm să 
discutăm gospodărește cu tova
rășii din uzină care diriguiesc 
treburile administrative, și în 
primul rînd cu directorul admi
nistrativ, Gheorghe Panțuru. La 
fiecare întrebare de-a noastră, 
firească, se invocă legea. Așa 
scrie, așa facem. Dar scrie le
gea, tovarășe director adminis
trativ, ca tinerii să nu aibă con
diții civilizate de trai ? Scrie ca 
225 de locatari să nu aibă mă
car un fier de călcat ? „Să se 
descurce fiecare cum o putea !“ 
Uimitor de exact știu să calcu
leze tovarășii din administra
ție ce datorează tinerii ; uită 
însă de obligațiile uzinei. Ca
merele au fost împînzite cu re- 
șouri. Se încalcă normele secu
rității clădirii, se consumă foar
te mult curent electric. Se su
praîncarcă chiria. Scriptic totul 
este „ca la lege !“ In realitate 
lucrurile stau cu totul altfel. O 
ditamai clădire, cu 75 de came
re, nu are nici un aragaz. S-ar 
putea reproșa că există două. 
Intr-adevăr, s-au adus din au-

(Urmare din pag. I)
Devenisem curios. M-am 

îndreptat către comitetul oră
șenesc U.T.C., deși nu prea 
trăgeam nădejde să mai gă
sesc pe cineva. Era seară dc\ 
acum. Am bătut la ușă. Mi-a 
deschis un tinăr blond, trans
pirat și nervos.

— Pune tovarășe mina, îmi 
spuse de cum mă văzu, și 
hai să dovedim odată cu îm- 

I pachetatul ăstuia.
„Astă" era un pachet ceva 

mai mare decît un cufăr. 
L-am ajutat. Am legat apoi 
o panglică tricoloră și tinărul, 
respirM ușurat, înfipse lingă 
fundă și o felicitare gata scri
să.

— Te pregătești de nuntă, 
zic.

— Toți ne pregătim.
Am făcut cunoștință. Era 

secretarul comitetului orășe
nesc U.T.C. Cel doi miri sint 
membri ai comitetului U.T.C. 
din Tîrgu Lăpuș, cu impor
tante responsabilități în ca
drul organizațiilor de la în
treprinderile. la care lucrează.

Am apucat ammdoi, fră
țește, de impozantul pachet 
și... nu ne-am oprit decît la 
hurită.

In cele două saloane ale 
restaurantului erâu peste trei

„ORGANIZAȚIA 
NOASTRĂ 

VĂ UREAZĂ 
FERICIRE!“

sute de persoane, tn prima 
sală, rude și cunoștințe din 
toată (ara Lăpușului, majori
tatea îmbrăcate in costume 
naționale. In cea de a doua, 
toți colegii de muncă și de 
organizație ai celor doi. In 
plus, ansamblul folcloric de 
la casa de cultură.

— Nu vă mirați, mă pre
venea Ioan Pop, membru al 
ansamblului. Coama și Roza- 
lia aici s-au cunoscut. Au ve
nit amîndoi, prin 1970, la 
formația de dansuri. Au făcut 
pereche. Și, se vede, pereche 
au rămas.

De altfel, discutînd și cu 
alți membri ai ansamblului, 
am aflat că în acest an vor 
mai avea loc trei nunți, cu 
„oauze“ asemănătoare.

— Un asemenea moment 
este emoționant și pentru noi, 
cei care asistăm, îmi spunea 
comunisto Zorica Fabian, co
legă cu Rozalia. Sînt căsăto
rită de aproape opt ani și 
parcă îmi pare rău că nu am 
făcut și noi nunta cum o fac, 
acum, colegii noștri.

Andrei Boeru, coleg de 
muncă cu mirele, necăsătorit. 
Îmi mărturisea și el :

— Sînt huni colegi și buni 
ș^ieseriași^ Fac cinste organi- 
■zați'ilor ■ în cure activează, ne 
fac cinste nouă, tuturor care 
sîntem de față. Și, după cum 

• vedeți, sîntem toți.
A urmat un moment so

lemn. După cum e tradiția, 
nuntașii au oferit tinerilor că
sătoriți cadouri, lucruri care 
să le amintească de acest e- 
veniment, lucruri care să le 
folosească acum, la începutul 
marelui drum.

Se auzeau urări de bine și 
de sănătate și altele cam așa .- 
„Să creșteți o nouă echipă de 
dansuri!“ sau „Vrem o echipă 
de fotbal 1“ Secretarul comi
tetului orășenesc U.T.C., în- 
mînînd cadoul organizației, 
spunea :

— Nunțile uteciște sînt 
nunți firești, nunți necesare. 
O dată mai mult, primii care 
vă urează fericire, succes în 
muncă și în viață, sînt nu atît 
colegii de muncă, prietenii, ci 
mai întîi membrii organiza
ției de tineret — cea de a 
doua familie în care veți găsi 
întotdeauna sprijin și ajutor.

începutul unui drum în doi 
se amrr.ța astfel trainic ș! 
rodnic. —

> nu categoric, venit din convingere și inflexiuni de percepere y 
) a realității din juru-mi. Să nu ne forțăm a găsi neapărat X
> undeva și a împrumuta concepte pentru a desemna fapte y 
c insuficient acumulate și defectuos verificate și prelucrate, y
> Departe de mine gîndul de a contesta existența unor racile, y
< rămîneri în urmă, distonanțe. Dar un lucru este sigur : „mar- y
> ginalii" noștri (din aceștia avem) sînt niște copii jalnice, fă- <
< cute cu un indigo tocit de tentația imitației teribiloase. Ei >
> trezesc milă și compătimire. In sinea lor sînt stingheri și cum- <
< plit de singuri (ni s-au destăinut cițiva, în detaliu...), dar în- >
? cearcă să-și facă din aceste stări un scut, o crustă, să le fo- <
< losească drept instrument de șoc, mimînd originalitatea de > 
? spirit și detașarea de locul comun. „Marginalii" noștri sînt < 
$ excrescențe sterile pe trupul unui tineret viguros și serios, $

optimist și harnic. Ei sînt aidoma muștei la arat, sint infec- < 
s țioși și fuduli. Bat toba în stingă și in dreapta sau cultivă >
> anonimatul, se agită ca un spirit uzat dar pantomimic, spe- < 
$ culează idei și le plasează la o iluzorie „bursă neagră" a > 
? spiritului, găsesc cițiva creduli și își alimentează pornirea <
> megalomană. 2
< A-i combate înseamnă, mai intii, a face apel la acele ză- $ 
2 căminte de aur cenușiu pe care le avem in noi și a căror 2 
A scoatere mai bogată la lumină ne-ar releva că tipii aceștia > 
■2 sînt pulverizabili ca păpădia, Puși unul lingă altul, ei nu for- 2 
A mează un întreg, n-au acel așa-numit stil al marginalitățiț, $ 
‘2 ci par o adunătură eterogenă și bălțată. Prezența lor socială 2 
:> nu este ceea ce cu termeni sociologici din alte locuri se de- $ 
’? finește drept o „marginalitate" și cu atît mai puțin o „cultură 2 
A parcelară" sau „subcultură juvenilă", ci o anacronie transpa- S 
$ rentă și sîcîitoare.

X Noi ne aflăm, la drept vorbind, intr-o stare de solidă „cen- 
z tralitate", de axare pe normă și valoare, de convergență corn- 5
> portamentală spre echilibru și ideal etic. Nu neglijez și < 
? nu subestimez puterea de contagiune a abaterilor și a fugii 2 
•> de osia principiilor. Dar tocmai pentru că din capul locului < 
2 avem privilegiul istoric de a ne putea construi in chip comu- 5 
a nist propria noastră personalitate, trebuie să operăm mai pu- < 
X ternic cu forțe de care dispunem pentru a rezilia fenomene- 2 
>2 lor de contravenție morală contractul cu existența. Dacă nu-i < 
x găsesc conceptului de „marginalitate" o întemeiere ontică în ) 
’? viața noastră, acum și aici, nu-i mai puțin adevărat că aba- ( 
A terile de la tendința moralității ne solicită și trebuie să le / 
>> răspundem eficient Pentru că putem face - în acest sens - <

mai mult decit credem sau presupunem. 2

:
:
:

y

gust trecut două mașini, fără 
butelii, ceas și cordon. Stau a- 
coperite cu polietilenă, dar ti
nerii plătesc amortizarea pen
tru ele : total 34 lei lunar. Fie
care etaj este prevăzut cu ofi
cii. Pentru ele se plătesc în to
tal 52 lei amortisment' pe 
lună. Așa scrie legea ! Dar 
nu se folosesc, ele fiind acum 
loc de depozitare a unor ma-s 
teriale necesare curățeniei, 
sau pentru scaune, greble, lo- 
peți. Așadar, oricît ai lua

Mici birocrati, 
mare nepăsare!
în apărare legea, cel puțin în 
aceste două direcții se percep > 
ilegal niște sume. Și mai trebu
ie amortizați 39 445 lei cît au 
costat noptierele, adică acele 
cutii grele, făcute fără gust și 
care practic folosesc drept su- . 
porturi pentru reșouri. Para
doxal, aceste bucăți masive- 
tiebuie prinse pe pereții din 
prefabricate în șuruburi. Se 
pare că este cea mai recentă 
inovație în materie de... deco
rație interioară. în calculul în
treținerii mai intră și 1850 
lei pentru spațiul verde, adi-

1$

că acel loc cu puțină iarbă 
pe care o calcă sub roți mași
nile vecinilor. De aici, puțin, de 
colo mai mult, s-a ajuns la a- 
proape 200 lei chirie pe lună, 
Stelian Nedelcu, Gheorghe 
Bostan, Marian Stanciu, Nicolae 
Manole și alți tineri cu care 
am discutat s-au arătat ne
mulțumiți de modul în care 
sînt tratați. Unii intenționea
ză să-și găsească gazdă. Am 
comunicat toate acestea direc
torului administrativ, care însă 
nu-și face probleme : „avem 
deja 100 de cereri pentru că
min ! ! !“.

Să mai adăugăm că nimeni nu 
se. ocupă de viața spirituală a 
acestor tineri ? Nu există aici 
nici un joc de șah, remi, un a- 
parat de radio sau televizor. 
Ne-așteptam să găsim înțelege
re, să vedem cît de cît interes. 
Pare surprinzător, dar unii to
varăși mai socot existența unui 
miniclub în cămin un lux. De 
altfel, ridicînd această proble
mă. directorul administrativ n-a 
găsit cu cale să spună altceva 
decît... „da, o să le facem și-un 
bar !“.

Uzina aceasta prestigioasă 
trebuie sa facă ceva mai mult 
pentru tineri. Să se vadă ce 
posibilități există ca ea să su
porte cota de amortisment, 
— clădire și impozitul pe aceas
tă clădire. Nu ne-am propus să 
dăm soluții pentru că sînt oa
meni investiți cu sarcini pe li
nie administrativă. Cerem însă 
mai multă solicitudine față de 
problemele de viață ale tine
rilor.
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TELEGRAME
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și ION GHEORGHE MAURER, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, âu primit din partea tovarășilor MAO TZEDUN, președin
tele Comitetului Centrai al Partidului Comunist Chinez, DUN 
BI-U, președintele ad-interim al Republicii Populare Chineze, 
și CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
el guvernului Republicii Populare Chineze, al poporului chinez 
și al populației din zonele afectate, vă transmitem dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Consiliului 
de Miniștri și poporului român mulțumiri din inimă pentru tele
grama de compasiune în legătură cu catastrofa seismică care a 
avut loc în regiunea autonomă tibetană Kantse, provincia Sî- 
ciuan, din țara noastră.

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și ION GHEORGHE MAURER, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, au primit din partea tovarășilor TON DUC THANG, preșe
dintele Republicii Democrate Vietnam, LE DUAN, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, TRUONG CHINH, președintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam, și FAM 
VAN DONG, premierul Guvernului Republicii Democrate Viet
nam, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, al Adunării Naționale, a'l Guvernului și al poporu
lui R. D. Vietnam, exprimăm sincera noastră mulțumire Parti
dului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii So
cialiste România pentru felicitările călduroase adresate cu pri
lejul semnării Acordului privind încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam, Această victorie istorică a poporului 
nostru este strîns legată de sprijinul și de ajutorul mare, efi
cient al poporului, Partidului Comunist Român si al guvernului 
Republicii Socialiste România.

Bucurîndu-se de această victorie, poporul vietnamez memo
rează pentru totdeauna sprijinul și ajutorul poporului român 
care i s-au acordat în lupta împotriva agresiunii americane pen
tru salvarea națională, precum si în opera sa de construire a 
socialismului.

Acordul de curînd semnat privind ajutorul economic și mili
tar pe care Republica Socialistă România l-a acordat Vietnamu
lui în 1973 constituie o nouă expresie a sentimentului si a ajuto
rului frățesc al poporului, al Partidului Comunist și «1 guvernu
lui român acordat poporului vietnamez.

Cu acest prilej, ținem să exprimăm sincera noastră mulțumire 
poporului, Partidului Comunist Român și guvernului Republicii 
Socialiste România pentru acest sprijin și ajutor mare și prețios.

Sintem ferm convinși că în lupta grea si complexă pentru 
aplicarea cu seriozitate și strictețe a acordului de la Paris cu 
privire la Vietnam, precum și în opera de edificare a socialis
mului, poporul vietnamez va fi ajutat și sprijinit în continuare 
puternic de către poporul român.

Dorim poporului român să obțină în continuare succese si 
mai mari în opera de edificare a țării, să realizeze cu rezultate 
frumoase planul cincinal 1971—1975, în vederea construirii Româ
niei socialiste multilateral dezvoltate.

Fie ca solidaritatea, prietenia și cooperarea frățească dintre 
popoarele noastre să fie totdeauna trainică.

Secretarul General al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România^ pre
ședintele Consiliului Național al Frontului Unității Sorialiste 
din Republica Socialistă România. NICOLAE CEAUȘESCU și 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. ION GHEORGHE MAURER. au primit din partea 
președintelui Prezidiului Comitetului Central al Frontului Na
tional de Eliberare din Vietnamul de Sud. președintele Consi
liului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, NGUYEN HUU THO, si a preșe
dintelui Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, HUYNH TAN PHAT, următoarea telegramă :

în numele poporului, al Frontului Național de Eliberare, al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și î.n numele nostru personal, ținem să mulțumim sin
cer Excelențelor Voastre pentru călduroasele felicitări adresate 
eu prilejul feemnării Acordului de la Paris cu privire la înce
tarea războiului și restabilirea pă-cii în Vietnam.

Cu acest prilej, Frontul Național de Eliberare si Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud mul
țumesc sincer Partidului Comunist, guvernului și poporului ro
mân frate pentru sprijinul și ajutorul prețios date luptei po
porului vietnamez.

Sintem ferm convinși că partidul, guvernul și poporul român 
frate vor întări în continuare sprijinul și ajutorul lor luptei 
pentru consolidarea păcii, pentru realizarea drepturilor naționa
le fundamentale ale poporului vietnamez și a dreptului la auto
determinare ai populației din Vietnamul de Sud.

Urăm poporului român frate numeroase noi succese în con
struirea unei țări prospere, contribuind astfel la menținerea pă
cii în Europa și în lume.

Fie ca prietenia dintre popoarele din Vietnamul de Sud și 
din România să se consolideze și să se dezvolte pe zi ce trece.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui 
Republicii Arabe Libia, MOAMMER EL GEDAFI, următoarea 
telegramă :

Profund mîhnit de pierderile de vieți omenești provocate de 
doborîrea avionului de pasageri libian de către forțele armate 
israeliene, adresez Excelenței Voastre sincere condoleanțe și vă 
rog să transmiteți familiilor victimelor libiene întreaga noastră 
compasiune.

Deplîngem și dezaprobăm asemenea acte care nu pot fi în 
nici un fel justificate și care creează elemente de tensiune în 
Orientul Apropiat.

Președintele Consiliului de Sfat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui Re
publicii Arabe Egipt. ANWAR EL SADAT, următoarea 
telegramă :

Am luat cunoștință, cu deosebită mîhnire, de pierderile de 
vieți omenești provocate de atacul aviației israeliene asupra 
unui avion de pasageri libian petrecut în Sinai. Adresez sincere 
condoleanțe Excelenței Voastre și întreaga noastră compasiune 
familiilor victimelor egiptene.

Deplîngem și dezaprobăm asemenea acte care nu pot fi în 
nici un fel justificate și care sînt de natură să creeze elemente 
de tensiune în Orientul Apropiat.

PROGRAMUL T, V.
SIMBATA, 24 FEBRUARIE «73

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 42-a. 9,30 A fost odată ca 
niciodată... 10,00 Telex 10,10 An
sambluri folclorice. 10,40 De vorbă 
cu gospodinele. 11,00 Selecțiuni 
din emisiunea „Promenada dumi
nicală“. 12,30 Cărți și idei. 13 00 
Telejurnal. 16,00 Telex. 16,05 In 
actualitate — școala. 16,25 Cîntece 
și jocuri populare. 16,35 Emisiune 
în limba germană. 19,15 Ritm, ti
nerețe, dans. 19,00 Medalion : Dr. 
Gheorghe Marinescu. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cihcinalul 
înainte de termen — cauză a în
tregului popor. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînii : ,,Iubirea mea — pămîn- 
tul românesc“. 20,05 52 de inițiati
ve în 52 de săptămîni. 20,20 Tele- 
enciclopedia. 21,10 Film serial : 
„Mannix“. 22,00 Telejurnal. 22,10 
Gala lunilor. Februarie — o emi
siune de Alexandru Bocăneț și 
pyidiu Dumitru. 23.35 La coliba 
haiducilor. Vechi melodii lăută
rești.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Recital de 
pian. 16,40 Azi și mîine — emisiu
ne de informație cultural» la zi. 
16,50 Avanpremiera. 16,55 Publi
citate. 17,00 Cîntece și jocuri popu
lare. 17.30 Prietenii lui Așchiuță. 
111,00 Istoria filmului sonor.

DUMINICA, 25 FEBRUARIE 1973

PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți. 8,15 
Pentru sănătatea dv, 9,30 Crava
tele roșii. 10,00 Viața satului. 11,10 
omul și muzica lui. Marțian Ne
grea la 8o de ani. 12,00 De strajă 
patriei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,00 Telex. 14,05 Avan
premieră. 14,10 360 de grade. 18,10 
Film serial pentru tineret. Pier- 
duți în spațiu. Episodul XVlil — 
...Reîntoarcerea din spațiul cos
mic“. 18,55 Vetre folclorice. Cin- 
teee din „Cetatea de piatră“. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Săptămîna politică internă și in
ternațională în imagini- 20,10 Re
portajul săptămînii. O prezență 
românească pe trei continente.
20.30 Varietăți... fără mânuși. 
Spectacol muzical-distractiv (trans
misiune de la Sala Palatului).
22.30 Teléjurnal. 22,40 Duminica 
sportivă.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15.00 închiderea éttislunil dfe 
prînz. 20,10 Eroi îndrăgiți de 
copii. Cucurigu și Cotcodac. 20,40 
Caleidoscop eultural-artistic. 21.00 
Opera în concert. Viața scurtă. 
22,05 Télèx tehnico-științific. 22,15 
Film sérial Mannix (reluare).

Delegația P.C.R., care 
a participat la intilnirea 
reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești 
din țări europene, privind 

problemele activității 
în rindurile tineretului, 

s-a înapoiat in Capitală
Vineri seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Mosco
va, delegația IJartidului Comu
nist Român, care a participat 
la întîlnirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din țări europene, privind 
problemele activității în rîndu- 
rile tineretului.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Cîr- 
cei, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului.

La sosire, pe aeroportul O- 
■topeni, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Iosif Szasz, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C.

A fost de față V. S. Tikunov, 
ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

O întîlnire 
la Federația 

de fotbal

PLECAREA REPREZENTANTULUI 
PARTIDULUI NOSTRU LA CON- 
GREȘUL PARTIDULUI COMU

NIST DIN SAN MARINO
Tovarășul Adalbert Crișan, 

membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., a plecat, vineri dimi
neață, la San Marino, pentru a 
reprezenta partidul nostru la 
cel de-al VlII-lea Congres al 
Partidului Comunist din San 
Marino.

Pe aeroportul Otopeni, Adal
bert Crișan a fost salutat de 
Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Cu prilejul celei de-a 55-a a- 
niversări a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., atașatul militar, aero 
și naval al Uniunii Sovietice la 
București, colonel A. F. Musa- 
tov, a oferit, vineri seara, o re
cepție.

Au participat Gheorghe Ră- 
dulescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P-C.R.,. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Ioniță membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministru apă
rării naționale, Ion Dincă, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Nicolae E- 
cobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere și 
instituții centrale, reprezentanți

ai A.R.L.U.S., ai altor organi
zații obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 55-a 

aniversări a Forțelor Armate 
ale U.R.S.S., la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală au 
fost depuse, vineri dimineața, 
coroane de flori din partea 
Ministerului Apărării Naționale 
și a Consiliului popular al 
municipiului București.

De asemenea, a fost depusă o 
coroană de flori din partea am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

Vineri seara a sosit in Capi
tală Charles Colson, consilier 
special în probleme economice 
al președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, și 
Steven Lazarus, adjunct al a- 
sistentului secretarului de stat 
pentru comerț al S.U.A.

Oaspeții americani au fost 
salutați la sosire, pe aeropor
tul Otopeni, de Nicolae Ghenea, 
secretar general la Ministerul 
Afacerilor Externe, Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, de funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior.

A fost de față Leonard C. 
Meeker, ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii la București.

Pe tema pregătirii, educației
• I • ••

și eticii
Federația de fotbal a organizat, ieri, la se

diul din str. Vasile Conta, o discuție pe tema 
educării fotbaliștilor în spiritul normelor eti
ce și morale ale societății socialiste, la care 
au participat președinți de secții și alte cadre 
din conducerea cluburilor cu echipe în divizia 
A de fotbal. Președintele Federației, tov. Mirtea 
Angelescu, a expus unele obiective, a enunțat 
măsurile preconizate de federație, in vederea 
sporirii exigenței față de pregătirea echipelor, 
a sportivilor, măsuri menite să conducă în a- 
celași timp la întărirea disciplinei și intensifi
carea activității educative, condiții inseparabile 
în efortul general de îmbunătățire a climatului 
moral îr. fotbal, în ridicarea nivelului valoric 
și reprezentarea mai concludentă în aréna in
ternațională.

In virtutea unor criterii stabilite de federa
ție, reprezentanții cluburilor au analizat acti
vitatea și conduita unor jucători care se fac 
vinovați de lipsă de pregătire, precum și o se
rie de abateri de la normele morale și etica 
sportivă, de acte de indisciplină, propunindu-i 
pe unii dintre aceștia spre a fi sancționați. 
Trei sînt aspectele, criteriile care au stat la ba
za analizării acestor jucători : a) slaba răspun
dere față de cerințele pregătirii și calitatea 
jocului practicat, randamentul scăzut la echipe ; 
b) jocul dur, brutal practicat de o serie de fot
baliști, efect al slabei lor pregătiri tehnico-tac- 
tice și a lacunelor de educație și c) viața ne
sportivă. Au fost propuse sancțiuni, începînd cu 
atenționarea și avertizarea unor fotbaliști care 
au în arsenalul lor asemenea lipsuri de ordin 
tehnico-tacv^, carențe de ordin educativ, pînă 
la renunțarea la serviciile altora dintre ei care 
deși promit de ani de zile că se îndreaptă, nu 
au ajuns încă să-și îndeplinească angajamentele 
luate. Pe aceste liste, de departe incomplete — 
tendința de evaziune, de ascundere a adevăru
lui s-a vădit și de această dată — au figurat

V

î 
ț

*

î
I 
I

*
*

*

*

*

W/X tVHIPA TIRIAC-NĂSTASE A MURIT...
• Ieri a sosit, pe adresa redacției „Scînteii tine

retului“ a doua scrisoare de Ia colaboratorul nostru, 
maestrul emerit al sportului Ion Tiriac. De data 
aceasta corespondența poartă ștampila poștei din 
Calgary (Alberta) Canada, un alt punct de oprire 
pe traseul circuitului american indoor.

așadar, numai noi, 
va veni, în sfîrșiț,

acestor rinduri va 
dar mă simt dator

Faptul că Lamar Hunt blochează elita tenisului mondial 
în primele patru luni ale anului, are implicații asupra spor
tului alb din toată lumea. Dacă mîine, eu, Ion Țiriac aș vrea 
să organizez un turneu la București, avînd fondurile nece
sare pentru a face din el un succes sportiv (dacă nu unul 
financiar), îmi trebuie cîteva nume. Aceste nume pot fi : 
Laver, Năstase, Riessen, Okker. Sau, Smith, Drysdale, Ci
rantes, Gimeno etc. Dacă, însă, sînt nevoit să joc (să mă 
scuze băieții) cu Hărădău, Marcu, Ovici și Popovici, la 
care se mai adaugă vreo patru jucători de peste hotare, 
dar de care nu a auzit nimeni, nu cred că aș putea mul
țumi pe cineva.

Bineînțeles că nu e a mea datoria de a rezolva această 
problemă. Și nici nu cunosc, deocamdată, vreo soluție. Dar, 
fără o asemenea introducere, nimeni nu și-ar fi dat seama 
de ce noi ne plimbăm de la Omaha la Salt Lake Clty sau 
la Calgary — doar cu Connors, Năstase, Fassberider, Meiler 
și alți cîțiva.

Orantes nu-1 restabilit. Gimeno, la 34 de ani, își alcătuiește 
cu multă grijă programul. Am rămas, 
pentru a juca aceste turnee pînă cînd 
luna mai,

îmi pare rău că momentul apariției 
face oarecum întîrziată scrisoarea mea, 
să respect cronologia. Circuitul a început în prima săptă- 
mînă a lui ianuarie, ia Baltimore, unde noi nu am participat. 
A cîștigat Connors. Turneul următor, cel de la Rouock, 
a avut același cîștigător. Primul turneu la care m-am pre
zentat împreună cu Marcu a fost cel de la Birmingham, 
în statul Alabama. Eu am pierdut la Owens (S.U.A.), iar 
Marcu nu a putut trece de Fassbender (R.F.G.). La dublii 
împreună cu Graebner, am ajuns în finală.

A urmat Omaha (Nebraska). Aici a luat parte și Năstase, 
proaspăt venit de la Acapulco, din vacanță. Cu toate că 
nu a jucat strălucit, datorită pauzei, a ajuns ușor în finală, 
unde Connors a abandonat din cauza unei entorse. Cîști- 
gător ; Năstase. Eu l-am învins pe Kalogheropoulos, dar 
am pierdut în sferturi la Connors. Marcu a jucat ceva mai 
biné si a pierdut cu 4—6, 4—6, la un Gisbert oarecum nea- 
comodat. La dublu, Năstase a jucat cu Pinto Bravo (Chile) 
și a pierdut în primul tur ; eu am jucat cu Marcu, am cîști
gat primul tur, dar am pierdut în al doilea.

Des Moines e o localitate în care n-am mai jucat pînă 
în acest sezon. Audițorium-ul, cum numesc în general ame
ricanii sălile de sport foarte mari, arc o capacitate de 
15 000 de locuri. Se joacă pe două terenuri paralele. Con
nors. în continuare accidentat, n-a jucat. Năstase a pierdut 
în primul tur, la Meiler (R.F.G.), Marcu la Graebner, iar eu 
la Barany (Ungaria). Dublul Năstase—Graebner a ajuns în 
semifinală, unde a pierdut Ia Kukal—Hrebec. In acest tur
neu am jucat dublul cu Gisbert, dar am pierdut în finală.

Sesiune 

de comunicări
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 25 

DE ANI DE LA REALIZAREA U- 
NITĂȚII ORGANIZATORICE, PO
LITICE Șl IDEOLOGICE A CLA
SEI MUNCITOARE DIN ROMA- 

NIA

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la realizarea unității or
ganizatorice, politice și ideolo
gice a clasei muncitoare din 
România, pe baza principiilor 
marxist-leniniste, joi, a avut loc 
o sesiune de comunicări, organi
zată de Academia de științe so
ciale și politice, Academia „Ște
fan Gheorghiu“ și Institutul de 
studii istorice și social-politice.

La lucrări au luat parte to
varășii Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Aurel Duca, Constantin 
Pîrvulescu, Mihnea Gheorghiu. 
președintele Academiei de știin
țe sociale și politice, cadre di
dactice, cercetători, oameni ai 
muncii din Capitală.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășul Ion Popescu 
Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-poli
tice, au fost prezentate Comu
nicări pe această temă.

sportive
printre altele, aceste nume : Niță, Sameș, Bă- 
din, Dragu, Bălan — Univ. Craiova, Jamaischi 
Sandu Mircea, Damian Mircea, Cojocaru — 
Sportul studențesc, Grozea, Morarii, Gruber 
— Petrolul, Sorin Avram, Hrițcu, Bolmer, Si- 
năuceanu, Rugiubei — S. C. Bacău, Dinu, 
Dumitrachc, Doru Popescu, Moldovan, Săl- 
ceanu — Dinamo București Stoker, Tonca — 
Jiul, Birău, Broșovschi, Sima, Axente, Zil- 
ler, Kun II, Popovici — U.T.A., Beldeanu,
Siiaghi, Gașpar — C.S.M. Reșița, Ghircă, 
Stoica — Farul, Răducanu, Boc, Ștefan, Co- 
drea — Rapid, Adamache. Jenei, Florescu, 
Șerbănoiu — Steagul roșu. Cristache, Smaran- 
dache, Coman, Voinea. — .Steaua, C. Olteanu, 
Dobrin, Pigulea. Jeroan, Prepurgel — F. C. Ar
geș, Mureșan, Szdke — A.S.A. Tg. Mureș etc.

După cum vedeți, lista e impresionant de 
mare și conține nume din cele mai sonore. Ho- 
tărîrea Federației este neînduplecată ca noul 
campionat să înceapă într-un alt climat, într-un 
alt spirit de răspundere. în acest sens va face 
totul pentru eradicarea unor asemenea feno
mene incompatibile cu statutul unui sportiv 
de performanță, Va aplica cu severitate sancți
uni, atit împotriva jucătorilor cit și a cluburi
lor, antrenorilor, pentru a lichida cu desăvîr- 
șire neajunsuri ca cele amintite mai sus, 
în scopul consolidării climatului moral “și 
creșterii exigențelor față de nivelul cam
pionatului de fotbal și față de cel al repre
zentării în competițiile internaționale. Munca 
de educare a sportivilor — s-a subliniat cu a- 
cest prilej — trebuie desfășurată, concomitent 
cu procesul de primenire al echipelor, de 
promovare a tineretului, capabil să înlocuiască 
cu succes eșalonul fotbaliștilor plafonați, care 
nu răspund cerințelor sociale, nu se supun ri
gorilor vieții sportive.

C. V.

• In cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la 
Alger, echipa Rapid Bucu
rești a întilnit formația so
vietică Zenit Leningrad. Par
tida s-a încheiat cu rezul
tatul de 3—0 (2—0) în fa
voarea fotbaliștilor români. 
Toate cele trei goluri au fost 
marcate de atacantul central 
Neagu.

• înaintea ultimei runde 
a turneului internațional de 
șah de la Malaga, maestrul 
argentinian Miguel Quinteros 
se menține lider al clasa
mentului, dar cu un avans 
de numai o jumătate de 
punct fată de următorii doi 
clasați, românul Florin Ghe
orghiu si Paul Benkö 
(S.U.A.).

Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a revenit în 
lupta pentru primele locuri, 
obținînd două prețioase vie- 

MERIDIAN
torii în ultimele runde : el a 
cîștigat partida întreruptă eu 
Ruiz, iar în runda a 12-a l-a 
învins în 33 mutări pe spa
niolul Bellon.

Clasament : 1. Quintcros 8 
puncte ; 2—3 Gheorghiu, 
Benko — 7,5 puncte ; 4—5 
Matanovici, Torre 7 puncte; 
6. E'ilip, 6.5 puncte etc.

• A început turneul in
ternațional de box de la 
Minsk, Ia care participă pu- 
giliști din Birmania, Irak, 
Ungaria, Cehoslovacia, Ro
mânia, Polonia, Finlanda, 
Iugoslavia și U.R.S.S. In pri
ma reuniune, la categoria 
54 kg, Dniitri Belozernev 
(U.R.S.S.) a cîștigat prin ko 
tehnic meciul cu finlandezul 
Sven Ellinga, iar Ivan Bial- 
cenkov (U.R.S.S.) l-a întrecut 
la puncte pe Alexandru Do- 
băeș (România).

Pentru prima oara în cariera mea am încercat să joc dublu 
pe partea dreaptă, ceea ce mi s-a părut eu totul deosebit...

...Cîteva cuvinte despre Traian Marcu. Pentru mine, Tra
ian a constituit o surpriză din mai multe puncte de vedere. 
Bineînțeles că nu mă așteptam ca el, proaspăt venit în 
S.U.A., să înceapă să cîșt.ige la Connors, Graebner sau Năs
tase. Mai mult decît atit, am spus-o și înainte, n-ar fi nici 
o nenorocire dacă nu va ciștiga nici 6 partidă. Pentru Tra
ian Marcu, tot ce se petrece aici e nou. Aș putea spune 
chiar că tenisul este, acum, un sport literalmente nou pen
tru el. De ce ? Pentru că Marcu a fost ținut pînă acum doar 
în turnee de juniori, pe care le-a cîștigat în serie. Astfel, 
abia în 'al 20-lea an, începe o suită din altă categorie, care 
îl face să simtă ce înseamnă pasiunea și forța unui jucător 
de tenis. Acum el nu mai e între juniori ci între jucători 
adevărați. Traian al meu e obligat acum să facă puncte

corpului foarte ' înaltă. Nu flexează genunchii a- 
niciodată, fapt care ii reduce enorm precizia în lo- 
Traian Marcii nu este un tip de viteză, (n-am fost 
vreodată), dar deplasarea lui în teren, ca și suplețea, 
fi lucrate pînă acum și nu începînd cu al 20-lea an,
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într-un joc care se desfășoară într-o viteză incomparabil 
mai mare, cu o minge lovită mult maț puternic și mai 
precis, în fața unei gîndin tactice superioare.

Din păcate, cei care s-au ocupat de clădirea iui Traian 
Marcu ca.jucător de tenis au lăsat să le scape cîteva amă
nunte esențiale. Traian. Marcu lovește mingea avînd. o po
ziție a corpului foarte ' înaltă. Nu flexează genunchii a- 
proapd .................  "
vitură. 
nici eu 
puteau’ . , . . .__
cînd este pus în fața unui fdpt împlinit : marea competiție !

Cea mai simplă lovitură în tenis ește seryicipl. Aici; nimeni 
nu te grăbește să execuți. Totul pornește dintr-o poziție 
statică, cu fixarea corpului în poziție fundamentală. La 19 
ani împliniți, Traian Marcu are 11—12 ani de tenis. Și totuși, 
în acești 12 ani el nu a ajuns să aibă o poziție corectă ia 
servici. In vara lui 1971, la Roland Garros, la turneul de 
juniori, văzîndu-1 pe Traian Marcu, i-am explicat ce tre
buie să facă și ca pregătire fizică și ca pregătire tehnică. Și 
totuși, acum, în 1973, în plină competiție, el se găsește ab
solut în aceeași situație

Am crezut că sarcina mea. aici, se va rezuma la cizelarea 
lui Traian Marcu, dar, din păcate, văd că trebuie să trec, 
la clădirea lui în general. Și cred că acest lucru e aproâpe 
imposibil. Aici, toți. jucătorii fug după o oră de antrena
ment, cu limba scoasă. Avînd un singur teren la dispoziție, 
și fiind in general 24 sau 32. programul e imposibil. Deci, 
jucăm cînd putem.

Voința — Instalatorul (f). ora 
16 ; Rapid — Petrolul Băicoi 
(f), ora 16 ; Laromet — Voința 
Constanța (f), ora 16 ; Frigul 
— Cetatea Giurgiu (f), ora 14,30. 
Duminică : Voința — Rapid (m), 
ora 8 ; Gloria — Laromet (m). 
ora 8 ; Constructorul — Rulmen
tul Brașov (m), ora 8. Partidele 
au loc pe arenele echipelor or
ganizatoare.

BOX. Azi, în sala Dinamo. de 
la ora 18, are loc o interesantă 
gală, între boxeri ai clubului 
„Dinamo“ și o Selecționată a 
orașului Brăila. Tot azi, de la 
18,30, în sala clubului „Grivița 
roșie“, are loc o gală amicală 
cu boxeri de categoria I. Du
minică, de la ora 10, în sala 
„Progresul“, are loc gala a 
IV-a din cadrul campionatului 
municipal de juniori, iar de la 
ora 10, în sala Lic. „M. Basa- 
rab“ se întîlnesc selecționatele 
Școlii sportive „Energia“ și Șco
lii sportive Brașovia.

HANDBAL. în sala Construc
torul, duminică, de la ora 15, 
în cadrul „Cupei de iarnă“ pen
tru juniori, divizia școlară, au 
■loc partide la care participă e- 
chipe de la cluburile Steaua, 
Dinamo, Șc. sp. nr. 2, Lotul de 
juniori ai municipiului Bucu
rești etc.

RUGBI. O singură partidă din 
„Cupa de iarnă“, Steaua — 
Lotul național de juniori, care 
se joacă duminică, de la ora 
9,15, pe terenul Constructorul.

ÎNOT. La bazinul „23 August“, 
azi (ora 19,30) și mîine (ora 10) 
are loc un concurs în cadrul 
campionatului municipal pe e- 
chipe-copii.

POLO. La bazinul Floreasca, 
azi, (de la ora 18,30) și mîine 
(de la 10,30) au Ioc meciuri în 
cadrul turneului internațional 
de polo, organizat la „C.S. Ra
pid“. Participă echipele : Rapid, 
Progresul. C. S. Școlar și Swen- 
club Scaldarie (Belgia).

GABRIEL FLOREA

Dar să revin la Marcu. Reverul lui, datorită poziției înalte, 
este foarte slab. După 12 ani de tenis, stereotipul dinamic 
este cimentat. Or, se știe că e mai ușor de clădit un stereo
tip dinamic nou, decît de schimbat unul vechi. Stau si mă 
întreb : dacă Marcu e tot ceea ce avem mai bun, nu ar tre
bui oare ca pe viitor cei care pregătesc alți Marcu să încerce, 
de la început, să Ic imprime deprinderi normale, ca să 
I1U spun corecte ? Mai mult decît atit. La capitolul pregă
tirii fizice, ar fi bine să mai găsim cîțiva Ștefan Georgescu 
care, muncind ierni întregi la Poiana Brașov, a făcut dintr-o 
umbră de 50 kg pe cel mai rapid jucător de tenis din lume 
— l-am numit pe Năstase. E adevărat, calitatea nativă tre
buie să existe, dar ea trebuie exploatată.

Dacă asta este tot ce avem, trebuie să ne împăcăm cu 
gîndul și să incercăm posibilul.

Circuitul indoor este, ca în fiecare an, primul pas al pre
gătirilor. Oricif ar încerca Lamar Hunt și Federația In
ternațională de tenis să-și impună circuitele si Grand 
Prix-u.I, cea mai mare competiție mondială rămine Cupa 
Davis. Ce ne așteaptă pe noi, românii, în această direcție ? 
Dacă privim prin prisma anilor de glorie (vă rog să-ml 
dați voie să-i numesc astfel) atunci probabil că ne așteaptă 
dezamăgirea. Dar, dacă vom fi în stare să judecăm sportiv, 
obiectiv și fair-play, atunci va trebui să punem totul pe 
masă și să spunem cam așa.: „Avem unul dintre cei mai 
buni jucători din lume, încă în plină vigoare. Să-i alăturăm
acestuia tot ce se poate — Traian Marcu, Hărădău, Viorel 
Marcu —. și să încercăm să clădim o echipă“. Soluția cu 
agățatul de firul de păr, adică Soluția Țiriac, nu o văd i- 
deală. Să-1 mai determinăm pe Țiriac să joace pînă se mai 
ridică vreunul ? Viorel Marcu are 23 de ani. Hărădău — 22, 
pare-mi-se. Traian Marcu a intrat pe 20.. Un jucător se 
ridică numai în focul luptei. Dacă nu încercăm ssă-i călim, 
acum, cînd e și așa puțin cam tîrziu, peste un an va fi defi
nitiv tîrzlu.

Ce putem pierde ? Marea performanță ? Să fim deschiși 
și onești. Echipa Țiriac—Năstase s-a terminat. Cuplul Ți
riac—Năstase a murit... Dacă nu am putut cîștiga noi Cupa 
Davis în toți acești ani, nu o vom mai cîștiga niciodată cu 
Țiriac și Năstase. Și atunci ? Să ne mai agățăm de un tur 
în plus ? Să începem să visăm ? Tragerea la sorți e difi
cilă. Cu sau fără Țiriac, putem pierde și în fața olandezilor 
care, avîndu-1 pe Okker, pot ciștiga și la Năstase și la Ți
riac, punctul al treilea fiind o chestiune mai ușoară. De 
asemenea, putem pierde oricînd și în fața Iugoslaviei, cu 
Pilici, Franulovici. și Iovanovici. Sigur că am și putea cîș
tiga, dar, un adevărat sportiv trebuie să admită că avem 
mai multe șanse de a pierde decît de a ciștiga. Să ne amin
tim de echipa Italiei, care a dominat tenisul european cu 
Pietrangeli, Sirola și s-a calificat de două ori. în finala 
Cupei Davis. Să ne amintim de Suedia, cu Davidson și Lund- 
quist... Acum, aceste două echipe se chinuiesc să treacă un 
tur sau două în zona europeană, dar, în același timp, ele de
pun mari eforturi pentru a-și crea o echipă nouă, chiar fără 
un "" '

Și
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ION ȚIRIAC 
Calgary (Alberta)

Din sumar:
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA 55 DE ANI DE
VIAȚA ȘI 40 DE ANI DE ACTIVITATE IN RINDURILE

MIȘCĂRII COMUNISTE

PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TERMEN A CINCI
NALULUI

Dan Popescu : Creșterea eficienței utilizării fondurilor fixe ; 
Emil Drăgănescu : Folosirea rațională a mijloacelor de 
transport auto.

INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE
Dr. Ion Trăistaru (Craiova) : Factorii intensivi și extensivi ai 

creșterii economice ; Radu Manoliu : Opțiuni și priorități 
în cercetarea științifică.

CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECONOMICA \
Dr. Vintilă Rotaru : Diminuarea cheltuielilor materiale în in

dustria alimentară : Dr. Radu Mănescu : Organizarea știin
țifică a planificării duratelor de realizare a investițiilor : 
Dr. Ilie Văduva : îmbunătățirea aprovizionării cu ajutorul 
tehnicii electronice de calcul ; Corelarea mecanismului eco
nomic cu cerințele comerțului exterior (III) : Creșterea efi
cienței economice a cheltuielilor în agricultură (IV) : 
Dr. Costin Kirițescu : Inflație si antiinflație; Dr. O. Parpală : 
Acordul glooal în întreprinderile agricole de stat.

ÎN SPRIJINUL INVAȚAMÎNTULUI DE PARTID ȘI AL 
RECICLĂRII

Mihail Hașeganu : Deplasări recente în structura marii finanțe 
internaționale.

Program competițional
ATLETISM. Azi și mîine, în 

sala Complexului „23 August“ 
din Capitală, de la o-ra 16, are 
loc a Vl-a ediție a concursului 
atletic dotată cu „Cupa de cris
tal“. Vor evolua concurenți din 
U.R.S.S., Anglia, Cehoslovacia, 
Polonia, Elveția, Austria, Bul
garia, Iugoslavia, Ungaria și 
România.

SCHI. Stațiunea Poiana Bra
șov, găzduiește întrecerile celei 
de-a VI-.a ediții a întrecerilor 
Balcaniadei de schi, cu partici
parea a peste 120 schiori din 
Iugoslavia, Bulgaria, Turcia, 
Grecia și țara noastră. Probele 
încep azi și mîine de la ora 10.

VOLEI. Partidele din etapa 
a IV-a programează în Capita
lă următoarele jocuri. Azi : Ra
pid — Dinamo (f) — gala Giu- 
lești, ora 17,30 ; Progresul — 
I.E.F.S. (m) — sala Progresul, 
ora 18- Duminică : Constructo
rul — Farul (f) — sala Con
structorul, ora 10, 30 ; I.E.F.S. 
— C.S.M. Sibiu (f) — sala Giu- 
lești, ora 9 ; Electra — Steaua 
■— sala Floreasca, ora 16.30.

BASCHET. Al doilea tur al 
campionatului masculin a în
ceput de ieri în Sala „Floreas
ca“. Pentru azi, la ora 10: 
Acad. Militară — Dinamo ; Po
litehnica Cluj — Steaua, iar de 
la ora 15,30 ; Policlinica Bucu
rești — I.C.H.F. ; Farul — Univ. 
Timișoara ; I.E.F.S. — „U" Cluj; 
Rapid — Voința. Duminică, de 
la ora 8,30 : Dinamo — Politeh
nica Cluj ; „U“ Cluj — Rapid ; 
Univ. Timișoara — I.C.H.F. ; 
Farul — Acad. Militară, Voin
ța — Politehnica București ; 
Steaua — I.E.F.S.

FOTBAL. Echipele bucurește- 
ne de divizia A Steaua, Dina
mo, Rapid și Sportul studen
țesc sînt angajate în turnee 
peste hotare iar Progresul și 
Metalul, evoluează la Moreni 
și respectiv la Craiovă, astfel 
că spectatorii bucureșteni au o 
duminică de repaos.

POPICE. In Capitală, etapa 
a Il-a se desfășoară astfel : azi,
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nou Năstase.
acum, vă rog să mă iertați.* 1 * Art) obosit scriind. 
. curînd,
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dură
Alegerile chiliene nu poar

tă pecetea obișnuitului. Este 
o confruntare dramatică a 
cărei miză depășește simpla 
aritmetică parlamentară. 
Cotele înalte ale tensiunii 
dezvăluie asprimea bătăliei. 
Forțele de dreapta încearcă 
să blocheze procesul revo
luționar inițiat de „Unitatea 
Populară", să readucă Chile 
la ziua de ieri. înfruntarea 
a dobindit accente de o ra
ră duritate. Exponenții tre
cutului nu au ezitat să folo
sească toate mijloacele pen
tru a-și atinge obiectivele — 
de la diversiunea politică și 
obstrucționismul parlamentar 
la sabotajul economic. Opo
ziția care iși aroga monopo
lul „apărării legalității" a 
sfirșit prin a încălca însăși 
normele tradiționale ale de
mocrației burgheze chiliene, 
legislația produsă de aceas
ta, încurajind violența in 
cea mai primitivă expresie 
a ei și chiar abjecta specu
lă cu alimente pentru a se
măna haosul. Dreapta — ca
re posedă poziții economice 
puternice și importante pîr- 
ghii politice — creează deli
berat dificultăți și amplifi
că pe cele existente în mod 
obiectiv, cu scopul de a cul
tiva nemulțumirea. Speră ca 
în acest mod să-și mențină 
majoritatea de care dispu
ne în instanța parlamentară 
și chiar să o mărească pî- 
nă la două treimi, ceea ce 
i-ar da. teoretic, posibilita
tea recuzării președintelui.

Temele economice domină 
scena electorală. Dreapta ar 
dori să se facă uitată „moș
tenirea" pe care a lăsat-o 
„Unității Populare" : 8,3 _ la 
sută din forța de muncă a 
țării șoma in momentul în 
care Allende a devenit pre
ședinte. în doi ani rata șo
majului s-a redus la mai 
puțin de 3 la sută — după 
cum semnala LE MONDE. 
Aceasta înseamnă sute de 
mii de oameni care au ob
ținut posibilitatea de a lu
cra. Allende a „moștenit“ o 
inflație galopantă, criză a- 
grară, înapoiere industrială, 
o datorie externă de dimen
siuni excesive, o masă uri
așă de oameni fără locuințe. 
Lecuirea rănilor trecutului 
s-a făcut curajos. Au fost 
obținute progrese impresio
nante pe care cei ce au vi
zitat Chile le pot certifica. 
Dar ar fi ilogic să se crea
dă că într-o perioadă ex
trem de scurtă toate dureri
le puteau fi vindecate. Mai 
ales cînd mecanismul parla
mentar anihila măsurile efi
cace ale guvernului, cind 
patronii sabotau mai mult 
sau mai puțin subtil și cînd 
companiile străine exercitau 
presiuni. Să nu uităm că 
tocmai în această perioadă 
s-a produs scăderea prețu
lui cuprului pe piața mondi
ală (ceea ce a redus venitu
rile statului cu 500 000 000 
dolari). Desigur, au existat 
și greutăți provenite din e- 
rori, din lipsă de experien
ță. Dar, după cum sublinia 
generalul Prats, „nu se poa
te califica, de exemplu, drept 
greșeală a unui program de 
politică internă încercuirea 
economică externă care apa; 
să asupra statului Chile. Și 
nici situația provocată de 
scăderea prețului cuprului".

„Unitatea Populară" întîm- 
pină examenul electoral cu 
conștiința forței ei, încreză
toare în adeziunea celor ce 
muncesc, in faptul că pro
cesul revoluționar este ire
versibil. „Speranța nutrită 
de dreapta că «Unitatea 
Populară» își va pierde co
eziunea în preajma alegeri
lor nu a fost îndreptățită" — 
constata LE MONDE. Esca
ladei reacțiunii, forțele 
populare ii răspund prin noi 
eforturi pentru aprofunda
rea prefacerilor, pentru dez
voltarea economică potrivit 
cu interesele naționale. 
Programul guvernamental — 
al continuității transformă
rilor cu caracter revoluțio
nar — este constructiv, re
alist, bucurîndu-se de o am
plă rezonanță. Guvernul „U- 
nității Populare" s-a întărit 
prin intrarea în rindurile 
sale a reprezentanților oa
menilor muncii organizați în 
mișcarea sindicală și ai for
țelor armate.

Corespondentul din Santi
ago de Chile al agenției 
PRENSA LATINA relatează 
că „sondajele opiniei publi
ce și anchetele confirmă pă
rerea observatorilor că in 
termeni numerici alegerile 
nu vor aduce surprize". Fă
ră îndoială, urnele au ulti
mul cuvint în această pri
vință. Corespondentul apre
ciază, însă, că opoziția (gru
pată în C.O.D.E.. pentru pri
ma oară depășind, aparent, 
propriile ei contradicții) nu 
va atinge cele două treimi 
de care are nevoie pentru a 
răsturna „în cadru consti
tuțional" pe Allende.

Forțele populare privesc 
cu încredere desfășurarea 
bătăliei. „Avem de partea 
noastră rațiunea legalității 
_  spunea președintele A- 
Ilende. Avem forța revoluțio
nară a oamenilor muncii. 
Sîntepi un popor demn și 
independent, suveran pe 
destinul său“.

EUGENIU OBREA

de peste hotare
Mesajul adresat

Conferinței de la Roma
de premierul R.D. Vietnam

La Sofia : 
deschiderea unei ex

poziții despre 
TINERETUL ROMÂN

Program
de colaborare

Intr-un mesaj adresat Confe
rinței internaționale de da Roma 
a opiniei publice în sprijinul 
Vietnamului, primul ministru al 
R.D. Vietnam, Fam Van Dong, 
reliefează că această reuniune 
constituie o expresie a solida
rității internaționale a forțelor 
democratice și iubitoare de pace 
cu cauza justă a poporului viet
namez și a popoarelor din Laos < 
și Cariibodgia.

în mesajul difuzat de agenția 
V.N.A., primul ministru eviden
țiază însemnătatea Acordului de ■ 
la Paris privind încetarea răz- > 
boiului și restabilirea păcii în , 
Vietnam,’ exprimînd apoi opinia 
că reuniunea din capitala Italiei 
va juca un rol activ în mobili
zarea forțelor păcii și progresu
lui din lume pentru continuarea 
sprijinului viguros acordat lup
tei juste a popoarelor din 
Vietnam, Laos și Cambodgia în 
noua etapă, pentru respectarea 
deplină și îndeplinirea strictă 
de către S.U.A. și Administrația 
de la Saigon a Acordului de da 
Paris.

Părțile sud-vietnameze 
vor ține consultări 
oficiale

Reprezentanții Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud și ai 
Republicii Vietnam au căzut de 
acord să țină consultări oficiale 
cu scopul de a decide viitorul 
politic al Vietnamului de sud, 
s-a anunțat la Paris în urma 
întâlnirii de vineri dintre Ngu- 
yen Thi Binh, ministrul afaceri
lor externe al G.R.P., și Trari 
Van Lam, ministrul afacerilor

• Zambia și Birmania 
au recunoscut 
R.D.G.

Animate de dorința de a dez
volta relațiile prietenești, gu
vernele R.D. Germane și Zam- 
biei au hotărît să stabilească 
relații diplomatice, anunță a- 
geriția A.D.N. Urmează ca, în
tr-un termen corespunzător, gu
vernele celor două țări să des
chidă ambasade în capitalele 
respective.

în interesul întăririi relațiilor 
de prietenie dintre R.D. Ger
mană și Uniunea Birmană. gu
vernele celor două țări au con
venit să stabilească relații di
plomatice și să confere consu
latelor lor generale de la Ber
lin și Rangoon gradul de am
basadă, se arată intr-un comu
nicat dat publicității în capi
tala R.D.G.

F

externe al Republicii Vietnam. 
Consultările urmează să încea
pă în prima decadă a lunii mar
tie.

SOFIA 23. — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : La 23 februarie 
a fost deschisă la Sofia ex
poziția de fotografii „tine
retul român". In continuare 
expoziția va fi prezentată în 
cîteva capitale de județ din 
Bulgaria.

româno-iugoslav 
în domeniul
culturii și

învățămîntului la Cambridge
A 25-a aniversare a victoriei 

din februarie 1948

Adunarea populară de la Praga
Vineri după-amiază, în Piața 

Staromestske din Praga, a avut 
loc o adunare populară pentru 
sărbătorirea celei de-a 25-a a- 
niversări a victoriei din februa
rie 1948.

în tribuna oficială se aflau 
Gustav Husak, Ludvik Svoboda, 
Lubomir Strougal, alți conducă
tori de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din Cehia și Slovacia. Se aflau, 
de asemenea, ca invitați secre
tarul general al C.C. .al P.C.U.S., 
Leonid Brejnev, precum și șefi 
ai unor misiuni diplomatice din 
țările socialiste acreditați la Pra
ga, printre care și ambasadorul 
României, Teodor Haș.

Despre importanța evenimen
telor petrecute acum un sfert de

veac, despre izbînzile dobîndite 
de popoarele ceh și slovac, a 
vorbit secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Gustav 
Husak.

• AGENȚIA TASS anunță că 
lui Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., i-a 
fost înmlnat ordinul „Leului 
alb" gradul întil, pentru contri
buția eminentă la dezvoltarea 
prieteniei sovieto-cehoslovace și 
în legătură cu cea de-a 25-a 
aniversare a victoriei din fe
bruarie*  a oamenilor muncii din. 
Cehoslovacia.

BELGRAD 23 — Corespon
dentul Agerpres, Simion Morco- 
vescu, transmite : La Belgrad a 
fost semnat programul de co
laborare în domeniul culturii și 
învățămîntului dintre România
și Iugoslavia pe anii 1973 și
1974. Programul, semnat de 
Vasile Șandru, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, și Oto De- 
neș, locțiitor al directorului 
general al Institutului federal 
pentru colaborare internațională 
în domeniul științei, învățămîn
tului, culturii și tehnicii, pre
vede colaborarea directă a uni
versităților din cele două țări, 
burse pentru studii post-univer- 
sitare și de specializare, 
buri de studenți pentru 
rea limbii și literaturii 
și respectiv sîrbo-croate, 
acțiuni.

Nemulțumiri
sfu
maicu 

vigoare cx- 
in ultimii 

Zilele aces- 
asistat la o

schim- 
studie- 
române 
și alte

Vestmannaeyjar 
un oraș condamnat

După ce a examinat, 
fruntea unei delegații 
UNESCO, situația în insula 
islandeză Hemaey, renumi
tul vulcanolog belgian Ha- 
roun Tazieff a declarat că, 
după părerea sa, orașul 
Vesțmannaeyjar este sortit 
pieirii. „Nimic nu poate fi 
făcut. Pentru prima dată în 
viața mea sînt pesimist" — 
a declarat el. Tazieff a afir
mat că, după toate probabi
litățile, orașul ori va dispa
re sub cenușă, ori va fi as
fixiat de gazele ce emană 
prin fisuri, ori va fi distrus 
de o nouă erupție. Cind vîn- 
tul bate spre Vestmannaey- 
jar, stratul de cenușă ce se 
depune pe acoperișuri și 
străzi atinge 30 cm. In acest 
ritm, apreciază Tazieff, ora
șul va fi îngropat în decurs 
de două luni. Analizele efec
tuate au demonstrat că ga
zele, care au... deratizat 
complet pînă acum orașul, 
pătrund prin numeroase fi
suri, multe dintre ele acope
rite de cenușă, în locuințe. 
Ceea ce este mai grav, ele 
par a prevesti o nouă erup
ția și un nou crater, chiar 
în centrul orașului.

Cambridge a de
venit o scenă a ne
mulțumirilor 
dențești, 
multă 
primate 
doi ani. 
tea am
recrudescență a ac
țiunilor protesta
tare îndreptate în 
primul rînd împotri
va sistemului rigid 
de administrare ți 
conducere a facul
tăților care sînt in
suficient de recepti
ve la cererile repe
tate ale studenților 
de a fi consultați 
in probleme privind 
condițiile lor de 
studiu și viață. Stu
denții cer, de ase
menea, recunoaș
terea de către con
ducerea universi
tății a reprezentan
ților lor, membri ai 
Consiliului Unității 
Studenților din Cam
bridge (C.S.U.). Un 
element neașteptat 
care a contribuit la 
răbufnirea nemulțu
mirii studenților l-a 
constituit publicarea 
raportului lordului 
Devlin care reco
manda întreprinde
rea unor „acțiuni 
ferme" împotriva 
grevelor studențești. 
Ca urmare, 600 de 
studenți au votat în

favoarea ocupării de 
urgență a facultății 
de economie a uni
versității. ' Uniunea 
Națională a Studen
ților din Marea Bri- 
tanie a anunțat că 
sprijină deplin ac
țiunea protestatară a 
studenților de 
Cambridge.

Raportul 
Dcvlin. 
cererea 
universității 
„sit-in“-ul din 
februarie 1972 
denții protestaseră 
împotriva respingerii 
propunerilor lor de 
reformă) descrie de
taliat atmosfera din 
universitate, 
turile dintre 
denți și 
corpului 
dintre studenți, 
de o parte, adminis
trația și conducerea 
universității pe de 
altă parte, recunos- 
cînd o stare de fapt 
negativă. Raportul 
plătește tribut su
biectivismului atunci 
cînd recomandă: ne- 
recunoașterea C.S.U., 
privarea âcestei or
ganizații de fonduri, 
interzicerea „sit-in“- 
urilor și măsuri fer
me din partea proc- 
tor-ilor" (un fel 
de supraveghetori- 
monitori). Revine in

la

lordului 
întocmit la 

conducerii 
după 

3—5 
(stu-

rapor- 
stu- 

membrii 
didactic, 

pe

text de nenumărate 
ori ideea că studen
ții de ia Cabridge au 
un profund ;,senti
ment de nemulțumi
re" deoarece în 
afara unei pregnan
te indiferențe față 
de cererile lor, con
tinuă autorul, „exis
tă împotrivirea de 
a face concesii care 
ar satisface cererile 
legitime ale mode
raților și, astfel, ar 
dizolva resentimen
tul tuturora".

„El — scrie co
mentatorul ziarului 
TIMES, despre ra
portul Devlin — re
cunoaște necesitatea 
de a da studenților 
un cuvint de spus 
dar propunerile pe 
care le face în a- 
ceastă privință sînt 
foarte slabe". Nu se 
spune 
pre 
studenților în consi
liul de administrație 
a universității, în 
schimb se recoman
dă doar înființarea 
unei publicații „Ju
nior Reporter“ caic 
să-i informeze pc 
studenți despre mă
surile care se iau 
în privința lor și, în 
general, în domeniul 
universitar. Consi
liul universitar este 
criticat pentru lipsă

la 
la 

fapt 
mai

de receptivitate, pen
tru refuzul de a 
discuta cererile stu
denților, pentru pe
depsele aspre pe ca
re le-a aplicat in 
„curțile de discipli
nă" studenților par- 
ticipanți la „sit-in", 
dar nu prezintă nici 
o soluție. Cu toate 
deficiențele sale, ra
portul Devlin este o 
primă recunoaștere 
oficială a nemulțu
mirii studenților.

Să adăugăm 
cele petrecute 
Cambridge, un 
cu semnificații
ample. Agențiile de 
presă au anunțat că. 
miercuri peste 60 000 
de studenți au ma
nifestat în cea mai 
mare parte a centre
lor universitare, ce- 
rînd îmbunătățirea 
condițiilor de stu
diu. Reprezentanții 
Sindicatului studen
ților au depus la Pa
latul Buckingham o 
petiție în care re
clamă instituirea li
nei comisii însărci
nate cu examinarea 
condițiilor actuale 
de viață și studiu 
ale studenților și 
elaborarea unor mă
suri de îmbunătățire 
a acestor condiții.

DOINA TOPOR

nimic des- 
reprezcntarca
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pe piața aurului
dublul cursului oficial • ,,Monede• Un record absolut: mai mult decit

monetare occidentalecare ard degetele" • 0 reizbucnire a crizei

Aspect de Ia o demon strație metalurgiștilor din 
Roma împotriva creșterii costului vieții.

Poporul Kuweitului sărbătorește în fiecare an. la 25 februa
rie, aniversarea proclamării independenței țării.

Micul emirat arab din regiunea de nord-vest a Golfului Per- 
sic este de fapt un „oraș-stat", deoarece 90 la sută din cei 
ZOO 000 de locuitori ai săi trăiesc în capitala El-Kuweit și în 
suburbiile ei. Orașul se întinde pe zeci de kilometri de-a lun
gul țărmului, cuprinzînd sediile marilor companii petroliere, 
ale băncilor, numeroase întreprinderi comerciale și industriale. 
Kuweitul este cunoscut în întreaga lume ca unul din marii pro
ducători de petrol. Din anul 1946, cînd in ținutul Burganului 
a erupt țițeiul, micul stat s-a desprins de trecutul feudal înre- 
gistrînd progrese pe calea dezvoltării economice de sine stătă
toare. In cei 12 ani care s-au scurs de la proclamarea indepen
denței, extracția petrolului a înregistrat o creștere rapidă, dînd

80, 83, 84, 86, 91 dolari uncia de aur, în de
curs de numai cîteva ore prețul aurului a cres
cut joi vertiginos la Londra în timp ce celelalte 
piețe ale metalului galben din Europa occiden
tală și Japonia căutau să mențină „ritmul in
fernal impus de piața londoneză" (FRANCE 
PRESSE).

c uvîntul „febră" care 
însoțea în limbajul 
agențiilor de presă 
diferite perioade 
de agitație pe pia
ța aurului a fost

înlocuit cu formula „frenezie". 
Termenul apare nu numai 
plastic, ci și foarte exact dacă 
amintim că numai pe parcursul 
a trei zile prețul unciei de aur 
a înregistrat o creștere de 20 
de dolari în vreme ce oscilațiile 
pe o asemenea perioadă nu de
pășesc normal un dolar. Era fi
resc ca reporterii să apeleze la 
un termen nou pentru ceea ce 
se petrece la bursele metalului 
galben deoarce, niciodată pînă 
acum, nu s-a mai întîmplat ca 
așa-numitul „curs al aurului pe 
piața liberă" să depășească du
blul cursului oficiat, teoretic fi
xat la 42,22 dolari uncia.

Dar, dincolo de terminologia 
din titlurile flash-urilor agenții
lor de presă, dincolo de aspec
tele spectaculare, majoritatea 
observatorilor vorbesc despre o 
„reizbucnire a crizei monetare" 
occidentale (LE MONDE) și des
pre neîncrederea generală în 
„banii de hîrtie" puternic ac
centuată de ultima devalorizare 
a dolarului. „Este un fapt — 
constată FRANCE PRESSE - că 
febra aurului a început conco
mitent cu ultima criză și că ea 
s-a transformat în frenezie veci
nă cu nebunia în momentul în 
care incertitudinile care planea
ză asupra monedelor s-au dublat 
iar dolarul se clatină din nou 
pe piețele de schimb". Șocul 
psihologic al celor două deva
lorizări succesive ale dolarului 
pe care unii specialiști înclinau 
să le taxeze ca un „reziduu se-

cundar inofensiv" se dovedește 
mai persistent și mai plin de 
urmări. „După două devalori
zări succesive - remarcă FINAN- 
CIAL TIMES - mitul că dolarul 
este tot atît de bun ca aurul nu 
mai are mulți adepți. Faimoa
sele bilete verzi (dolari n.n.) ard 
degetele multora, care preferă 
oricum să scape de ele pentru 
aur, franci elvețieni sau mărci 
vest-germane". într-un sens mai 
larg, cu referință și la celelalte 
monede occidentale prinse în 
vîrtejul „flotărilor", „reevaluări
lor" sau devalorizărilor de facto, 
experții iși exprimă convingerea 
că actuala „frenezie" a aurului 
nu ar fi posibilă dacă la valul 
speculativ nu ar participa au
toritățile unor țări cu venituri 
apreciabile, care 
țină în rezervele 
achiziționat la prețurile-record 
din ultimele zile.

Obiect de preocupare pentru 
cercurile economice și financia
re din Occident, noua „goană 
după aur" a fost înscrisă, ne
prevăzut și fortuit, în fruntea a- 
gendei de lucru a reuniunii ex- 
perților monetari din țările mem
bre ale „clubului celor 10" — 
principalele țări occidentale (re

uniune care a început joi la

preferă să de- 
lor aur, chiar
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Agitație la „comandamentele" pieței aurului și devizelor: 
„Neîncredere în monede roase de inflație..."

Paris). Remarcind într-o cores
pondență din capitala franceză 
că-experții „celor 10" se abțin 
de la orice precizări și „exce
lează în declarații evazive" a- 
genția FRANCE PRESSE notea
ză : „Este, intr-adevăr, greu să 
faci precizări de perspectivă în
tr-un asemenea moment. întru
niți pentru a face un bilanț al 
crizei monetare, experții consta
tă că, de fapt, criza continuă și 
că goana insidioasă după aur 
indică nu numai anomalii care

persistă, ci și noi probleme de 
rezolvat... Goana după aur 
este, in fond, o consecință a ne
încrederii in monede roase de 
inflație, lată dar, din nou, pro
blema complicată a maladiei 
inflaționiste. Cercul vicios se în
chide".

Evident, „frenezia aurului" 
este o manifestare adiacentă a 
unei maladii ce-și are originea 
în dezechilibre și ciocniri de 
interese.

EM. RUCÄR

La închiderea ediției:
9

Prețul aurului a atins, vineri, în cursul primelor tranzacții 
de pe piața londoneză, nivelul record de 96 dolari uncia. Re
amintim că după devalorizarea monedei americane prețul unciei 
de aur a fost stabilit la 42,22 dolari.

Concomitent, băncile centrale ale R.F. a Germaniei și Franței 
au intervenit pe piața de devize, cumpărînd mari cantități de 
dolari, în încercarea de a susține moneda americană, al cărei 
curs față de monedele țărilor respective a coborit sub pla
foanele stabilite în urma devalorizării.

o producție de 130 milioane tone anual, urmînd ca în viitorii 
ani volumul extracției „aurului negru" să depășească 250 mi
lioane tone anual. In prezent, Kuweitul se situează pe locul al 
șaselea pe lista producătorilor mondiali de petrol și pe locul 
al treilea în regiunea Orientului Apropiat. Pe teritoriul său se 
obține zilnic de două ori mai mult petrol decit... apă de băut, 
care este produsă de uzine speciale de desalinizare a apei 
de mare.

Ultimii ani au marcat o cotitură în politica Kuweitului de 
valorificare a petrolului său. Crearea companiei naționale „Ku
weit Național Petroleum Company" a dus Ia depistarea unor 
zăcăminte și la valorificarea superioară și mai avantajoasă a 
principalei bogății a subsolului. Obiectivele planului de dez
voltare pe cinci ani, in curs de desfășurare prevăd diversifi
carea industriei și agriculturii, controlul asupra repartizării 
venitului național, darea în exploatare a unor noi cîmpuri 
petroliere. In anii care au trecut de Ia proclamarea indepen
denței, (25 februarie 1961), s-au construit rafinării și uzine 
petrochimice, centrale electrice, instalații portuare și de desa
linizare a apei de mare. Se află în construcție cea mai mare 
insulă artificială din lume, care va dispune de instalații pentru 
încărcarea petrolierelor gigant.

In atenția guvernului se află și proiecte privind formarea 
de cadre naționale de specialiști, extinderea rețelei de învă- 
țămint, diversificarea economiei naționale.

Intre Republica Socialistă România și Kuweit s-au stabilit 
relații de prietenie și colaborare. Aceste relații cunosc o evo
luție pozitivă, ascendentă, în interesele ambelor state.

Bombardamentele 
asupra Laosului au 
fost reluate

Aviația americană a reluat 
bombardamentele asupra teri
toriului Laosului s-a anunțat o- 
ficial la Washington.

RODICA ȚEPEȘ

• AGENȚIA TASS anunță 
că. Ia Moscova, a fost semnat 
un acord sovieto-american pri
vind bazele raționale ale pescu
itului în oceanele Atlantic și 
Pacific. în apropierea țărmuri
lor S.U.A.

• Dezertări din 
armata portugheză

După cum informează ziarul 
danez „Politiken“, aproximativ 
14 000 de militari dezertează, 
anual, din armata portugheză, 
pentru a nu fi siliți să ia parte 
la războaiele coloniale pe care 
Portugalia le duce pe continen
tul african.

Președintele Republicii Popu
lare Congo, Marien N’Gouabi, 
a anunțat vineri că fostul prim 
ministru al țării, Pascal Lissou- 
ba, și fostul ministru al infor
mațiilor, Sylvain Bemba, au fost 
arestați sub acuzația de com
plicitate cu Ange Diawara, au
torul tinei tentative de lovitură 
de stat, relatează agențiile Reu
ter și France Presse și Associa
ted Press.

« Guineea extinde 
limita apelor 
teritoriale

Republica Guineea și-a fixat 
limitele apelor teritoriale la 130 
mile marine — scrie publicația 
„Le Moniteur Africain". Un co
municat difuzat recent Ia Cona- 
kry sublinia că „dreptul asupra 
apelor teritoriale este identic cu 
cel asupra teritoriului și spa
țiului aerian și intră în cadrul 
suveranității naționale".

Sub acuzația de a fi or
ganizat greve în sprijinul 
revendicărilor lor privind 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, aproximativ 3 000 de 
muncitori ai șantierelor na
vale din orașul spaniol Bil- 
bao au fost concediați pe o 
perioadă de două luni, inter
val in care vor fi lipsiți de 
orice remunerare.

Măsura se încadrează în 
ansamblul valului represiv 
patronal, prin care conducă
torii companiilor incearcă 
să submineze lupta grevistă 
a salariaților, care își re
vendică fot mai hotărît 
drepturile legitime. Astfel, 
pe lingă lucrătorii șantiere
lor navale din Bilbao, au 
mai primit avize de conce
diere pe termen limitat sau 
definitive 1400 de muncitori.

• PRIMUL MINISTRU al Re
publicii Democratice Populare a 
Yemenului, Aii Nasser Moha- 
med, l-a primit pe însărcinatul 
cu afaceri a.i. al Republicii So
cialiste România la Aden, Ion 
Neagu. In cursul întrevederii, 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări.

« Programul britanic 
antiinflationist

Cabinetul britanic, reunit 
vineri, sub președinția premie
rului Edward Heath, a pus la 
punct un „cod de aplicare" a 
celei de-a doua faze a progra
mului antiinflaționist adoptat de 
guvern.

„LUNOHOD-2" ÎN PAUZĂ DE LUCRU
După cum s-a mai anunțat, laboratorul lunar sovietic „Luno- 

hod-2“ a fost oprit pe toată durata nopții selectare, timp în care 
o parte din aparatele sale rămîn în repaus, iar altele vor con
tinua diferite măsurători științifice pe suprafața satelitului na
tural al Pămintului.

In ultimele trei zile, înainte de intrarea într-o nouă peri
oadă nocturnă, laboratorul autopropulsat a efectuat fotografie
rea craterului „Lemonnier" și a munților care îl înconjoară, 
care au intrat in raza de vizibilitate a aparatelor de fotografiere 
și televiziune abia după ce lunamobilul s-a urcat pe versantul 
unui deal „continental", la altitudinea de 400 de metri deasupra 
zonei înconjurătoare. Cu același prilej, a fost efectuată fotogra
fierea Pămintului așa cum apare pe cerul selenar.
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