
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX, SERIA II, Nr. 7405
Ol

8 PAGINI —30 BANI SÎMBĂTĂ 10 MARTIE 1973

In pagina a 5-a

HOTÄRlREA
Plenarei Comitetului

Central al P.C.R.
cu privire la

dezvoltarea continuă

In spiritul plenarei partidului —
ACȚIUNE OPERATIVA, RESPONSABILA, EFICIENT

PULSUL RITMIC AL MUNCII
DE PE
TRASEELE
MARII
ÎNTRECERI,
REPORTERII
NOȘTRI
TRANSMIT :

Uzina
Danubiana

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe ing. Sayed Marei, prim-secretar
al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe

din Republica Arabă Egipt
a educației fizice

/ i - > ? 5 i' ■ <,?>âg
% &IO®W&

„In întreaga țară domnește o atmosferă

de puternic entuziasm în muncă, toți cei ce

muncesc de 1la orașe și sate î:și concentrează

eforturile pentru valorificarea la maximum a resur-

selor noastre economice, în scopul1 realizării în

fapt a tuturor angajamentelor asumate“
NICOLAE CEAUȘESCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit vi
neri dimineață pe ing. Sayed 
Marei, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Egipt, condu
cătorul delegației Uniunii So
cialiste Arabe, care face o vi
zită oficială de prietenie în 
țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere a participat 
tovarășul Mircea Malița, mem
bru al C.C. al P.C.R.. consilier.

A fost de fată ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la Bu
curești, Osman Assai.

Cu prilejul întrevederii, con
ducătorul delegației Uniunii 
Socialiste Arabe a inmînat to-

varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj oficial din partea pre
ședintelui Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Anwar El Sa- 
dat, în care se transmite un 
cald salut și urări de fericire 
personală, iar poporului român 
urări de progres și prosperita
te. în mesaj este expusă, de 
asemenea, poziția Republicii 
Arabe Egipt în legătură cu e- 
voluția vieții politice 
ționale, îndeosebi cu 
din Orientul Apropiat.

Mulțumind călduros 
mesajul primit, pentru 
mentele 
Nicolae . ___
la rîndul său, urări de sănăta
te și fericire personală preșe
dintelui Anwar El Sadat, de

interna- 
situația

pentru 
senti- 

exprimate, tovarășul 
Ceaușescu a adresat,

prosperitate și pace Întregului 
popor egiptean, de noi succese 
în făurirea unei vieți noi, so
cialiste.

In cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme de interes 
comun, ale promovării în con
tinuare, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-egiptene, în 
spiritul înțelegerilor convenite 
între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele An
war El Sadat, cu prilejul vi
zitei făcute în Egipt de șeful 
statului român, precum și as
pecte actuale ale situației in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
în.tr-o atmosferă caldă, priete
nească, de înțelegere reciprocă.

■

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
si tovarasa» » Elena Ceausescu în onoarea

ing. Sayed Marei și a soției saie, Soad Marei

Un avans
egal cu producția

unui schimb
• Tot ce fac, tot ce gîndesc muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii și economiștii acestei uzine 
vizează cu prioritate accelerarea ritmului de 
creștere a productivității muncii • în primele 
două luni ale anului productivitatea muncii 
pe salariat a crescut cu 1 500 lei față de sar
cinile maximale iar din angajamentul de 
22 000 anvelope producție suplimentară, 

5 000 au și fost realizate

Cînd anul trecut, prin august, 
rețineam într-un articol de la 
Uzina de anvelope „Danubiana" 
afirmația directorului, potrivit 
căreia planul anual va fi înde
plinit cu două luni mai devre
me credeam că acest angaja-

ment este totuși mult prea în
drăzneț. Dar a fost cit se poate 
de realist. La sfirșitul lunii oc-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
oferit, vineri seara, un dineu în 
onoarea ing. Sayed Marei. prim- 
secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe din Republica 
Arabă Egipt, și a soției sale, 
Soad Marei.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului

Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R-, Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești ’al P.C.R., Mihai Cere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Aldea Militaru,

P.C.R., pre-
Naționale a

membru al C.C al 
ședințele Uniunii 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Mircea Malița și 
Constantin Mitea, membri ai 
C.C. al P.C.R., consilieri, Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef

(Continuare în pag. a Vil-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu

a primit pe ministrul afacerilor externe
al Republicii Malgașe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit, vineri la a- 
miază, pe Didier Ratsiraka, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe.

La întrevedere a participat 
tovarășul George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia a 
fost consemnată cu satisfacție 
evoluția pozitivă a relațiilor 
prietenești de colaborare dintre 
cele două țări. In acest context 
s-a apreciat că există largi po
sibilități pentru adîncirea și ex
tinderea raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice și

culturale bilaterale, exprimîn- 
du-se dorința comună de a se 
imprima un curs mereu ascen
dent relațiilor româno-malgașe, 
în interesul ambelor popoare, al 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Au fost abordate, totodată, 
probleme actuale internaționale. 
Convorbirile au. relevat hotări- 
rea Republicii Socialiste Ro
mânia și a Republicii Malgașe 
de a-și aduce pe mai departe

prin eforturi con- 
întărirea frontului

contribuția, 
jugate, la 
antiimperialist, la cauza luptei 
popoarelor împotriva colonialis
mului 
pentru 
lor de 
bună.
păcii, securității și a colaborării 
în Europa și 
întreaga lume.

Și
împlinirea 

progres și o viață 
precum

neocolonialismului, 
aspirațiilor 

mai 
și la întărirea
în Africa, in

(Continuare în pag. a Vll-a)

Inițiative care prefațează
Conferința a IX-a a U.A.S.R

MIHAI TIMOFTE, ‘

președintele Consiliului U.A.S. 
din Centrul universitar Iași

— Datele cu care am început 
cel de-al doilea semestru ne 
confirmă, în primul rînd, de
pășirea unei vechi obișnuințe 
în virtutea căreia asociațiile 
noastre își rezumau cel mai 
adesea activitatea profesională 
la o seamă de măsuri organi-

ION OPREA,
vicepreședinte al Consiliului
U.A.S. din Centrul universi

tar Tg. Mureș

— In esență, măsurile cuprin
se in programul nostru de ac
tivitate vizează O bună pregăti
re teoretică și practică a stu
denților celor 3 institute de în- 
vățămînt superior din Tg. Mu
reș. Acum, după sesiunea de 
examene, cunoaștem măsura

NE RĂSPUND:
INTENSIFICAREA COLABORĂRII
DINTRE STUDENTI Șl TINERII

DIN PRODUCȚIE
zatorice legate strîns de sesiu
ne și nu o concepeau ca pe o 
suită de preocupări concrete 
care să traverseze întregul se
mestru. Situația statistică în
cheiată în urma sesiunii ilus
trează suficient de_ convingător 
o astfel de idee. Reducerea —

față de sesiunea februarie 1972 
— la mai mult de jumătate a 
numărului studenților nepre
zentați la nici un examen, creș
terea — față de aceeași sesiune 
a anului trecut — a procentu-

(Continuare în pag. a V-a)

INTERVENȚIA

PROFESIONALE

ÎN PROBLEMELE

ÎNCEPE în crupa
STUDENȚEASCĂ

efortului depus de către stu
denti pentru însușirea cunoștin
țelor profesionale, a gradului de 
conștiință față de profesia 
aleasă și, nu în ultimă instanță, 
realismul și eficiența progra
mului comisiei profesionale. O 
privire comparativă asupra bi-

lanțului recentei sesiuni și a 
sesiunilor de examene de la 
sfîrșitul primului semestru din 
ultimii 3 ani evidențiază un 
substanțial progres. Procentul 
de promovabilitate este de 80,7

(Continuare in pag. a V-a)

In secția de electroliză a cu
prului de la U.M.M.M. Baia 
Mare,
șeful de echipă Gheorghe 
Holban, controlînd cu atenție 

bateriile de electroliză.

maistrul loan Botiș și

Foto: GHEORGHE CUCU

Președintele Consiliului de Stat,
J 7

Nicolae Ceausescu, va face
o vizită oficială în Olanda

La invitația Maiestății Sale 
Regina Iuliana șl a Alteței Sale 
Regale Bernhard, Prințul ’Ță
rilor de Jos, președintele Con
siliului de Stat al Republicii

România, Nicolae 
va face, împreună 

Ceaușescu,

Socialiste
Ceaușescu,
cu tovarășa Elena
o vizită oficială în Olanda, în
tre 10 și 13 aprilie 1973.

SÀDISCUTÀM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Interviu
prima în- 
generatiei 
dă răgaz
să stai de
de între-

încerc să formulez 
trebare adresată 
mele, dar ea nu-mi 
și mă avertizează :

— Faci rău că vrei 
vorbă cu mine 1

— De ce 7 Te temi 
bări ?

— De ce m-aș teme ? Orice 
generație care se respectă. își 
pune întrebări, foarte multe 
întrebări.

— Reușește să răsoundă la 
toate ?

— Cum îți închipui așa ceva? 
O generație nu este o mașină 
de calcul dublată de un robot 
care să aibă răspunsuri gata 
confecționate pentru orice.

EDUCAȚIA
FIZICA

de ACULIN CAZACU

cu generația mea
— Dar tu ?
— Ce-i cu mine ?
— Ce fel de întrebări îți pui?
— Ce-ți pasă ție ?

Nu ne înțelegem : am 
Ia tine cu inima deschi- 
cu convingerea că nu

venit 
să și

-ocoli răspunsurile. Te temi 
sinceritate ?

— Nu, nu mă tem. Dar 
înțeleg unde vrei să ajungi.

— Vreau să descopăr la tine 
coordonatele în care te miști, 
muncești și trăiești. Cine ești, 
ce gînduri ai. încotro te duci ?

— Ești prea pretențioasă.
— Poate, nu te contrazic. Dar 

trăiesc cu senzația că te consi-

vei
de

nu

deri altfel decit celelalte gene
rații.

— Și nu-i adevărat ?
— Asta vreau 

care-i adevărul
— Să trăiesc, 

mă înalț, să fac 
cut o altă generație 
mea.

— Vorbe !
— Nu, fapte ! Pentru mine 

sint deschise toate zările lu-

și eu să aflu : 
tău ?
să muncesc, să 

ceva ce n-a fă- 
înaintea

DOINA CAPEȚ, 
elevă, anul IV 

Liceul „Gh. Șincai'

(Continuare în pag. a Vl-a)

Găsim la Marx o excelentă prefigurare a modelului social 
al educației în comunism, in manuscrisele pregătitoare pentru 
„Capitalul" - operă de geneză a profunzimii și spiritului ști
ințific — el plasa educația ca activitate socială predominantă 
în societatea comunistă previzionată, de întreită și complexă 
relație : ridicarea eficienței economice a producției, reduce
rea timpului de muncă socialmente necesar și sporirea tim
pului liber real, ceea ce va permite concentrarea tuturor for
țelor societății spre obiective prioritare ale desăvîrșirii perso
nalității umane. Educației artistice, fizice, politehnice, anticipa 
Marx, îi vor fi consacrate cele mai prețioase rezerve de crea
ție pe care le va deține o societate în care redobîndirea de 
către om a propriei sale esențe va fi apogeul unui îndelun
gat și contradictoriu proces de umanizare.

Locul educației fizice în acest complex al devenirii proce
sului de formare al noilor generații ca proces predominant 
este privilegiat și esențial. Vechea formulă „mens sana in 
corpore sano" care a creat de-a lungul timpurilor doar un vad 
al dezideratelor își va găsi împlinirea și trăinicia. Formarea 
trupului, ca natură umană integrată naturii cosmice își va 
asocia propulsarea capacităților de cunoaștere și creație a 
omului spre cote nebănuite.

M-am gîndit la acestea, acum și aici, văzînd interesul ma
jor pe care conducerea partidului nostru îl acordă educației 
fizice. Nu poate să scape acest aspect din strategia facerii 
unei societăți socialiste multilaterale. Nu poate să scape dis
peceratului politic al înălțării României pe culmi de progres și 
civilizație, dirijarea unei mișcări de masă cum e aceea a e- 
ducației fizice și sportului. înțeleg bine că se impune dez
voltarea acestui domeniu pe temeiuri ale ordinei și disciplinei. 
Concepută ca direcție a realizării completitudinii fizice și uti
lizării optimale a energiilor umane, educația fizică de masă 
este pista de lansare a talentelor, laboratorul de pregătire și 
punere în valoare a performanțelor. Ne putem situa în starea 
de competitivitate sportivă cu alții, numai în măsura în care

(Continuare în pag. a ll-a)
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SLUGĂ ÎN CASA SOCRILOR
Sala tribunalului mare din Ca

pitală. Lingă o fereastră o ado
lescentă abia împlinită la trup. 
Un aer de uimire copilărească, 
lacrimi uscate pe obraji. Ea este 
una din „părțile" unui proces de 
divorț. Cealaltă „parte", băiatul, 
Viorel T., lipsește: din octom
brie e plecat militar. Domnica 
se măritase cu el în septembrie.

— Ce știi despre căsătorie, 
Domnica ?

— Știu, domnule, tovarășe, 
știu tot ce trebuie. Adică vreau 
să spun că dacă n-ar fi fost 
socrii, n-aș fi ajuns de rușine 
prin tribunale.

Domnica își caută parcă vîrsta, 
se uită în stânga și-n dreapta, 
roșește. Din spusele ei, apoi din- 
tr-un dosar care a început să se 
roadă pe la colțuri, și din cuvtn- 
tul unor martori, adevărata po
veste capătă un contur clar.

Domnica îl știa pe Viorel din 
primăvara trecută cînd ea venise 
în comună. Pe atunci nu împli
nise 16 ani și nu-i era gîndul la 
căsătorie. 11 știa din vedere, așa 
cum aflase unde este cutia poș
tală, sau stația autobuzului 59 
care face legătura cu capătul de 
Sud al Bucureștiului. Adică îl știa 
destul de bine dar era pentru ea 
o prezență oarecare așa cum sînt 
unele obiecte din jur. In vară, 
într-o sîmbătă, în lunca Argeșu
lui, la o horă, Viorel o invitase 
la dans, dar nici asta nu însemna 
mare lucru fiindcă băiatul invi
tase și înainte, și după, o mul
țime de alte fete. De aceea s-a 
și mirat cînd la sfîrșitul lui au
gust Viorel a poftit-o la el acasă 
pentru a o prezenta părinților 
lui. Mama ei i-a spus cu simpli- 

început de zîmbet:
lui. Mama ei 
täte după un

se căsătoreau 
averi și nu 

doi oameni
îmi pare bine că in ziarul 

nostru, al tinerilor, s-a ridicat 
problema căsătoriei și a dra
gostei, care este foarte impor
tantă pentru mulți dintre noi. 
Nu am experiență de viață, 
sint încă elev, dar am auzit 
și cunosc o serie de cazuri 
țâre dovedesc că e nevoie să 
se discute și despre asta.

Știu, de exemplu, despre 
un tînăr care încă nu pășise 
bine în viață și care și-a dis
trus pur și simplu idealul din 
cauza unei astfel de „iubiri“ 
pentru o fată. 11 auzeam spu- 
riind . „Nimic nu-mi poate sta 
în cale, am să trec peste toa
te obstacolele, fără ea nu pot 
trăi". Și iată-l, tînăr, abia de 
18 ani,' cu o soție lingă el, 
cu perspectivele profesionale 
limitate, cu o situație mate
rială încă instabilă, dezorien
tat, ca, de altfel, și soția sa. 
Este, cred, evident că numai 
acesta poate fi rezultatul unei 
căsătorii pripite, ca urmare a 
unei iubiri „copilărești", așa 
cum o numea Cheorghe Agar- 
lița de la Liceul militar din 
Breaza. După părerea mea, o 
dragoste adevărată și o căsăto
rie fericită se pot înfăptui 
numai prin corelarea interese
lor și aspirațiilor fiecăruia, 
numai printr-o legătură strîn- 
să, trainică, sinceră intre iu
bit și iubită, între soț și soție. 
O egală participare la viață, 
idealurile comune, experiență 
și continuă coeziune sufleteas
că — iată ce mai trebuie pen
tru succesul unei căsătorii. 
Și pot spune doi oameni foar
te tineri, de 18 ani, că dispun 
de toate aceste atuuri ? F,u 
cred că nu și că, tocmai de 
aceea, în cazul pe care l-am 
relatat, fericirea s-a pierdut 
pe drum și au rămas doar ne
cazurile.

Cu atît mai mult sînt ame
nințate de insucces căsătoriile 
în care dragostea este ignora
tă făcînd loc unor calcule 
meschine, culmea, pornite 
uneori chiar de la părinți 
Pentru că mai sînt părinți, și 
îmi pare rău că e așa, care 
avînd un fiu (sau fiică) fac 
din timp alegerea norei („cu
venită" sau „potrivită" — 
spun ei), vrînd să-și fericească 
copilul potrivit concepției lor 
despre fericire. Și dacă asta 
se putea altădată, cînd se că
sătoreau două averi și nu doi 
oameni, astăzi acei părinți 
care vor să fie și agenți ma
trimoniali pentru copiii lo< 
greșesc foarte mult, contri
buind, dimpotrivă, la neferi
cirea tinerilor, obligați astfel 
să renunțe la dragoste. Dra
goste care, cu toate riscurile 
de care e legată, rămîne pen
tru mine un sentiment de 
uriașă complexitate și frumu-

t0' ANTON GAGIU, 
elev — clasa a X-a D, 

Liceul „Grigore Alexandrescu" 
Tîrgoviște

Du-te dragă, poate că e timpul 
să te măriți și tu I (Domnica 
n-are decît mamă cu care călă
torise mulți ani pe la diferite 
S.M.A.-uri unde aceasta fusese 
bucătăreasă — adică o viață de 
nomazi fără prea multe bucurii 
ale unei vieți de familie. Poate 
și astfel se explică faptul că fata 
rămăsese la 7 clase elementare și 
că mama ei acceptase cu ușu
rință ideea ca fata să se mărite 
imediat după ce o să treacă de 
16 ani). De fapt, mama i se a- 
dresase cu un astfel de îndemn 
și fiindcă nu cu mult înainte o 
rudă de-a părinților lui Viorel o 
făcuse să înțeleagă că o căsăto
rie a celor doi tineri este bine 
venită și că reprezintă unele a- 
vantaje pentru ambele familii.

In casa viitorilor socri, Dom- 
nica a fost primită la început cu 
căldură: „Ne pare bine că ai 
venit. Am aflat că ești o fată 
cuminte; și noi avem un băiat 
care este și el foarte cuminte. 
Poate ar fi bine ca voi să vă 
luați“. Și, fără să-i dea timp să 
se trezească din uimire, au luat-o 
să-i arate gospodăria. Casa, mare, 
încăpătoare; „aici la stradă 
unde este și televizorul va fi ca
mera voastră", apoi o curte cu 
multe orătănii iar în spatele ei o 
grădină de zarzavat cu o pompă.

In septembrie a urmat nunta. 
E drept, Domnica s-a gîndit, 
cum mă mărit eu acum cu el 
cînd peste o lună pleacă militar? 
Dar argumentele părinților lui 
Viorel — e mai bine așa, să-l aș
tepți, aici în casa asta care e și 
a ta de acum înainte, altfel cine 
știe ce se mai întâmplă — cit și 
cuvintele băiatului, au convins-o 
repede. Cînd Viorel a plecat, s-a 
produs prima schimbare in tonul 
socrilor. „Ei, de-acum o să ne mai 
ajuți și tu în gospodărie. Să ai 
grijă de toată curtea“. Domnica 
nu s-a speriat de treabă cu toate 
că era multă. Cînd s-a întrebat 
prima oară ce fac socrii cu atâtea 
orătănii a găsit un răspuns la 
care nu prea se aștepta. Mai în 
fiecare simbătă socrul pleca la 
București cu găini să le vîndă. 
Alteori oprea cîteva mașini la 
poartă Odată socrii au vîndut un 
porc. Cînd s-a răcit bine timpul, 
Domnicăi i s-a spus să se mute 
în bucătărie, fiindcă acolo tot se 
face focul iar camera mare de 
lingă stradă consumă multe lem
ne pentru încălzire. Prin decem
brie au început toți trei lucrul 
la grădina din spatele casei — 
pregătirea răsadurilor pentru zar
zavaturile de primăvară. Toți 
trei dar de fapt numai ea mun
cea continuu, de dimineață pînă 
seara, pînă cădea frîntă de obo
seală. A cerut o pereche de 
ghete — ale ei se rupseseră — și 
a fost refuzată. „Trebuie să faci 
și tu economii. Acum bărbată-tu 
nu cîștigă, cînd s-o întoarce îți 
ia el" A înțeles cu amărăciune 
că de fapt era slugă, o simpli 
slugă plătită doar cu o masă și 
un pat într-o bucătărie. I-a deve
nit limpede că Viorel, plecat în 
armată, fusese înlocuit cu altă 
mână tînără de muncă.

Mai departe amănuntele nu 
mai sînt importante. Mama Dom-
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„Vom mai
încerca
o dată

să-l reçu
perăm pe

Sesiune de
consacrată

a 125 de ani

comunicări

de la publicarea
Manifestului Partidului Comunist

Firescul luptei

nicăi a aflat totul și împreună au 
venit la tribunal. Procesul este 
acum pus pe rol. Nu dorim ca 
rîndurile noastre să influențeze 
pe cei care vor analiza acest caz. 
(Martorii socrilor au adus și ei 
cîteva acuzații pe seama Domni
căi — cum că ar fi fugit la un 
alt băiat etc. etc. Oamenii de 
bun simț n-ar crede însă în ele. 
Dar, în sfîrșit, aceasta este o altă 
problemă. Poate că după proces 
vom putea reveni cu amănuntele 
exacte ale acestui caz).

Este știut că în jurul Bucureș- 
tiului înflorește o inițiativă par
ticulară privind comerțul cu le
gume, un lucru de altfel destul 
de bine văzut de bucureșteni. 
Dar tot atât de adevărat este și 
faptul că unii dintre acești între
prinzători devin cu timpul niște 
avari în sensul cel mai exact al 
cuvîntului, niște hapsîni care 
speculează încrederea celor din 
jur, care ajung să-și rotunjească 
veniturile în mod ilicit. In casa 
unor asemenea oameni a nimerit 
Domnica. De fapt nu a nimerit 
ci a fost atrasă. Întrebarea este 
dacă se poate face ceva pentru a 
preîntâmpina o asemenea situație 
care nu este tocmai particulară. 
Intr-o anchetă întreprinsă în me
diul rural de către Centrul de 
cercetări pentru problemele tine
retului sînt indicate procente des
tul de însemnate privind vîrsta 
crudă a partenerilor de căsătorie. 
Și, din păcate, în spatele acestei 
situații nu se află totdeauna do
rința unor tineri care au unul 
față de celălalt sentimente de 
dragoste, ci interesele bănești ale 
uneia dintre familiile celor doi. 
Împotriva acestei situații se ridică 
adesea chiar cei în cauză. In a- 
ceeași anchetă este relevat fap
tul că numeroși parteneri de că
sătorie — mai mult de 50 la sută 
din cei testați — doresc ca pă
rinții să nu se amestece în viața 
lor. Dar se poate interzice părin
ților să nu se intereseze de viața 
propriilor copii ?! Mai ales că în 
cele mai multe cazuri constatăm 
un amestec bine intenționat, ge
neros. O soluție ar fi aceea care 
pleacă tot de la tinerii parteneri. 
Ei trebuie să fie în măsură să a- 
precieze importanța actului căsă
toriei, să-și asume toate respon
sabilitățile. Totodată trebuie să 
spunem că organizația U.T.C. 
este aceea care poate crea o pu
ternică și generoasă opinie colec
tivă privind delicata problemă a 
căsătoriei. Pe alocuri o și face și 
chiar cu competență. Îmi amin
tesc despre o scrisoare trimisă 
ziarului de către comitetul 
U.T.C. din comuna Vînători, ju
dețul Ilfov. Tinerii din acea or
ganizație ajutaseră un cuplu să 
iasă de sub înrîurirea nefastă a 
unor părinți. Și au făcut-o în 
mod concret. Au găsit locuință 
pentru noul cuplu, au mobilat-o, 
au mers cu cei doi la celebrarea 
căsătoriei; este un exemplu care 
dovedește că se poate acționa în 
sviritul unor frumoase concepții 
de viață. Cit privește cazul 
Domnicăi sperăm că el va fi re
zolvat pe calea justiției.

VICTOR CONSTANTINESCU

HUNEDOARA : Pe locul I echipa cuptorului
nr. 3

în prima lună a acestui an echipa cuptorului nr. 3 de Ia Oțe- 
lăria electrică a Combinatului siderurgic Hunedoara a dat eco
nomiei naționale, peste prevederile de plan. 90 tone oțel elec
tric.De la 1 la 20 februarie, această echipă a dat deja 64 tone o- 
țel electric peste plan, situîndu-se pe locul I în întrecerea so-

GRECU CONSTANTIN

DOLJ : Șantierele muncii patriotice
Duminică circa 980 de ți

neri, constituiți în 18 brigăzi 
de muncă voluntar-patriotică 
au fost prezenți Ia deschi
derea festivă a șantierelor 
locale ale tineretului. Prima 
festivitate a avut loc în 
punctul de întîlnire al șan
tierului de irigații Caraula 
— Cornu, cu participarea a 
aproape 500 de tineri din co
munele Vîrteju, Caraula și 
Orodel, purtînd unelte de lu
cru. Ceea ce impresionează 
aici nu este numai vîrsta, ci 
și entuziasmul și elanul a- 
cestor uteciști, înaltele lor 
virtuți cetățenești si patrio
tice. Alți 220 de tineri din 
comuna Teslui. încadrați în 
5 brigăzi de muncă, au răs
puns și ei prezent pe șantie
rul de regularizare a rîului 
Teslui. La acțiunea de îm-

FĂGĂRAȘ : Azi, încă pionieri, mîine, destoinici 
uteciști

într-o atmosferă sărbăto
rească săptămîna trecută ți
nui număr de 240 tineri fă- 
gărășeni care împlinesc vîr
sta de 14 ani le-au fost în- 
mînate buletinele de 
tate. Emoția le-a fost 
tășită de părinții și 
care au participat la
tă deosebit de reușită festi
vitate organizată de Casa de 
cultură, Comitetul orășenesc

îngrășămintelor 
afirmat cei 260 
comuna Rase, 
această primă

prăștiere a 
chimice s-au 
de tineri din 
Realizînd în . 
zi 3 920 ore muncă patrioti
că, a căror valoare se ridică 
la 15 680 lei, uteciștii și-au 
reafirmat încă o dată energia 
și devotamentul lor, răspun- 
zînd astfel întrecerii lansa
te de biroul C.C. al U.T-C. 
sub deviza „Tineretul, factor

Florea"
IPrin adresa cu nr. 4 728 

2 din 23 februarie a.c., Con-

< siliul popular al județu-
> lui Timiș răspunde pro-
2 blemelor ridicate in ar-
< ticolul „Un tată care a
> uitat de propriii copii" a-
2 părut in ziarul nostru.
< Cităm din răspuns :

„Cazul familiei Betea Florea 
este de mai mult timp cu
noscut de autoritatea tutelară, 
care a luat unele măsuri pen
tru rezolvare.

Astfel, copiilor de vîrstă șco
lară li s-au creat posibilități de 
a-și continua pregătirea, prin 
plasarea lor în familia fraților 
mai mari. Betea Florea a fost 
internat pentru dezalcoolizare 
— în două rinduri — în unități 
de specialitate, în scopul recu
perării Iui sociale. Organele lo
cale, în repetate rînduri, au 
stat de vorbă cu Betea Florea, 
in scopul îndreptării lui, atît in 
ce privește atitudinea față de 
familie cit și cea față de mun
că, însă acțiunile întreprinse 
pînă în prezent nu au dus de
cît la rezultate minime.

Pentru rezolvarea acestui caz 
s-ar putea lua măsura internă
rii a patru minori în unități de 
ocrotire, cu obligarea tatălui la 
plata contribuției pentru între
ținere, ceea ce ar atrage după 
sine și pierderea alocației de 
stat, precum și internarea so
ției într-o unitate spitalicească, 
fiind bolnavă. Se pare însă că 
această măsură nu ar fi cea mai 
potrivită, deoarece ar duce la 
dezorganizarea familiei și la a- 
bandonul moral și apoi total al 
copiilor de către tată. Pentru 
acest considerent organele loca
le au hotărît să facă o nouă în
cercare de a-1 determina pe Be
tea Florea să se îngrijească de 
copii, să le creeze condiții nor
male de creștere și educare, să 
se comporte corect în familie și 
la locul de muncă. In cazul cînd 
el nu va urma sfaturile ce i se 
dau, organele locale îi vor apli
ca sancțiunile corespunzătoare 
prevăzute de legislația în vigoa
re, iar 
unități 
mita te 
3/1970.

In concluzie, considerăm că 
publicarea articolului privind 
problemele din familia Bețea 
Florea, din satul Gottlob, a fost 
de un real folos atît pentru noi 
cît și pentru toți cei ce sînt che
mați să rezolve asemenea ca
zuri. Organul de autoritate tu
telară — Comitetul executiv al 
consiliului popular al comunei 
Lovrin — și noi — ne vom pre
ocupa In continuare de rezol
varea în cele mai bune condi- 
țiuni a cazului semnalat“.

Semnează secretarul Consiliu
lui popular județean, tovarășul 
Milorad Blagoiev. Apreciind o- 
perativitatea răspunsului, ne 
exprimăm speranța că promisiu
nile pe care le cuprinde vor fi 
puse în practică, Betea Florea 
fiind recuperat pentru societa
te, pentru minorii pe care îi are 
în grijă.

Ieri, în Capitală a avut Ioc 
sesiunea de comunicări cu tema 
„însemnătatea istorică a Mani
festului Partidului Comunist și 
influența Iui asupra mișcării 
muncitorești din România", ale 
cărei lucrări s-au desfășurat vi
neri în Capitală.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de condu
cere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", Gheorghe Stoi
ca, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Au
rel Duca, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Pîrvulescu, 
vechi militant al mișcării mun
citorești din țara noastră, Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., Ion Ceterchi, vice
președinte al Academiei de 
științe sociale și politice, Valter 
Roman, directorul Editurii Poli
tice, Nicolae Cioroiu, directorul 
Muzeului de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, precum și activiști de par
tid și de stat, oameni ai muncii 
din București, cadre didactice, 
cercetători.

Asistența a ascultat cu un 
deosebit interes comunicările : 
„Manifestul Partidului Comunist, 
document programatic al comu
nismului științific" de Leonte 
Răutu : „Cadrul social economic 
și politic în care a apărut Ma
nifestul Comunist“ de prof. univ. 
N. N. Constantinescu ; „Mani
festul Partidului Comunist și 
mișcarea muncitorească din Ro
mânia" de Ion Popescu-Puțuri ; 
„Etapele de dezvoltare a miș
cării muncitorești revoluționare 
și democratice din România pînă 
la crearea 
programele 
muncitoare 
prof. univ.
facultății de istorie a Universi
tății din București, și Nicoiae 
Copoiu, secretar științific la In
stitutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă 
al P.C.R. ; 
Manifestului 
nist în lupta 
lor filozofice
Berescu, șef de secție la Institu
tul de științe politice și de stu
diere a problemei naționale ; 
„Manifestul Partidului Comunist 
și actualitatea ideilor sale cu 
privire la rolul istoric al Parti
dului Comunist al clasei munci
toare" de Marin 
tător științific Ia 
studii istorice și

P.C.R. reflectate în 
politice ale clasei 

din (ara noastră" de 
Aron Pctric, decanul

„Biruința 
Partidului 
împotriva 
idealiste“

C.C. 
ideilor 
Comu- 

curente- 
de Gh.

Badea, cerce- 
Institutul de 

social-politlce.
(Agerpres)

Mai mulți tineri scriitori 
au vizitat zilele trecute Uzi
nele „23 August". Se numea 
programul nostru „acțiune de 
documentare", dar formula
rea aceasta era prea puțin 
cuprinzătoare. Curiozitatea 
noastră de a vedea această 
mare unitate industrială de
pășea răceala și calmul con
secventei 
dintre noi dorea să vadă cu 
ochiul său acele lucruri care 
uneori scapă reporterului, să 
pună întrebări directe și să 
asculte răspunsuri directe, să 
intre în ziua de lucru a mun
citorului și, dacă se poate, 
în gîndul muncitorului. Așa
dar nimic festiv. Ne însoțea 
secretarul organizației U.T.C., 
un tînăr pe care oamenii îl 
salutau la tot pasul, calm, bu
curos și el de întrebările 
noastre. Cunoștea tainele in
dustriale din marele spațiu 
al uzinelor, cunoștea proble
mele omenești de pe un spa
țiu și mai larg, care depășea 
locul de muncă. A insistat să 
vedem mai ales două secții, 
forje și secția mașinilor cu 
randament de înaltă tehnici
tate, unde majoritatea lucră
torilor o formează tineretul. 
La discuția de la sfîrșit am 
aflat rostul acestei preferin
țe. La forjă este poate cea 
mai grea muncă, muncitorii 
de aici sînt legați sufletește 
printr-o rară coeziune. Nu ar 
fi nici o noutate în această 
afirmație, numai că ceea ce 
vezi la fața locului este mai 
viu și mai adevărat decît 
ceea ce ai mai citit. Noi w- 
neam întrebări, eram poate 
uimiți că după o zi de lucru 
în atelierul lui Hefaistos a- 
ceeași oameni mai găsesc 
energie să presteze muncă 
voluntară. Un tînăr forjor nu 
găsea însă decît firescul a- 
cestor fapte, firescul vieții.

Am mai văzut organizații 
U.T.C., dar aceasta e dintre 
cele mai puternice. Prin sec
ții, tabloul „la zi" cu situa
ția întârzierilor, cu gradul de 
corectitudine al fiecărui ins,

formule. Fiecare

in lupta cu „micronul, gra
mul și secunda". Toate între
bările noastre găseau răspun
suri : cenaclu literar aveți ? 
Avem. Dar cititori de carte 
literară ? Dar întâlniri cu 
scriitorii ? Avem de toate, 
bunăoară nu mai puțin de 
cinci întâlniri cu scriitorii în
tr-o singură lună. Singura o- 
biecție că scriitorii tineri 
erau cam rari, dar noi toc
mai de aceea ne aflăm aici, 
să programăm și întâlniri cu 
scriitorii tineri. Discuția alu
neca firesc spre alte între
bări. Ce așteptați de la noi, 
oameni de o vîrstă cu dum
neavoastră, cum vreți să vă 
reprezinte literatura noastră ? 
Un singur răspuns : 
reprezentați 
cum sîntem 
muncim. Nu pot să nu con
semnez indignarea unui tânăr 
forjor care ne relata urmă
toarele : un redactor a venit 
să facă un reportaj la forjă, 
dar a pretins numai munci
tori îmbrăcați în salopete noi, 
cu mănuși estetice de cau
ciuc. dacă se poate înalți, 
curați și telegenici. Nu știu 
dacă pînă la urmă acest re
gizor de operetă și-a realizat 
sau nu reportajul, știu însă 
că muncitorii l-au luat peste 
picior și l-au cam alungat să 
filmeze asemenea ateliere de 
forjă în studio. Lor nu le era 
rușine cu îmbrăcămintea arsă 
și murdară, ei nu se rușinau 
de muncă, așa cum este ea. 
ei considerau că reportajul 
trebuie să conțină numai fi
rescul faptei lor. Prin puterea 
exemplului, acești muncitori 
doresc să se regăsească, adînc 
și adevărat, în poezia și în 
romanul nostru. Pentru că 
regizori de operetă mai există 
și între cei care scriu. Ei tre
buie să știe însă că muncito
rul nu se îmbracă niciodată 
cu uniformă festivă pentru a 
face pe plac estetismului lor 
lacunar.

să ne 
adevărat, așa 
noi, așa cum

copiii vor fi internați în 
de ocrotire, în confor- 

cu prevederile Legii nr.

OV. PĂUN

demnuri prietenești, porni
te din inimă, de a de
pune tot elanul lor tine
resc pentru a nu dezminți 
niciodată încrederea in
vestită în ei. Șeful miliției, 
cpt. Alexandru Algeorge.s-a 
referit la drepturile și 
îndatoririle lor ca cetă
țeni, la necesitatea cunoaște
rii și respectării legilor tă
rii.

Semnificația acestui mo
ment solemn pentru elevii 
de 14 ani, purtători azi ai 
cravatelor roșii, mîine ai 
carnetelor de uteciști, a fost 
subliniată de secretara co
mitetului orășenesc U.T.C. E. 
Drăgan.

Echipele artistice de la

DINU FLĂMÎND

ELENA DRAGAN

tecție“ ?

I.
prezentatăGIUMALAJ.

mine și în puterile mele ? 
rușine, pentru că în toate

De muncă 
vacanțele

Redactorul rubricii : 
DOMNITA VĂDUVA

cM 
ni
să

A

Redactorul rubricii 
AL. DOBRE

a- 
de

laborator, distribuit într-o rețea complexă și dî- 
întregul teritoriu al țării, intr-o rețea urmărită 

toate articulațiile sale funcționale, prompt și pro-

FIZICA
(Urmare din pag. I)

r *

Primăvara care se lasă mult 
așteptată.

Foto: EM. TANJALA

școlile generale din Făgă
raș au susținut un frumos 
program în cinstea colegilor 
sărbătoriți.

„Să vă spun că sînt emo
ționat ? — ne-a mărturisit 
elevul Petre Dan de la Școa
la generală nr. 5, care în 
această zi împlinea 14 ani. 
Ar fi prea puțin. Ziua aceas
ta va deveni memorabilă 
pentru mine, la fel ca aceea 
în care am fost primit în 
organizația de pionieri. A 
treia știu cu siguranță care 
va fi — și-o aștept cu ne
răbdare — cînd sub faldurile 
drapelului voi rosti angaja
mentul utecist“.

TULCEA : Elevii și medicina

Concursurile pe teme de 
educație sanitară, sînt ma
nifestări care găsesc întot-

SUBREDACȚIILE NOASTRE

JUDEȚENE TRANSMIT__
activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen“.

MITRAN ILIE

deauna un larg ecou în 
rîndurile elevilor. De acest 
lucru, ne-am convins asis- 
tînd la faza pe unitate des
fășurată pentru pionierii și 
școlarii din clasele V—VIII 
din județul Tulcea. Mențio
năm că aceste concursuri se

desfășoară în majoritatea 
școlilor din județ și sînt or
ganizate de consiliul jude
țean Tulcea al organizației 
pionierilor și de Direcția sa
nitară și Comisia județeană 
a Crucii Roșii. Faza zo
nală va avea loc în cursul 
lunii aprilie, iar cea ju
dețeană în ultima lună 
a anului școlar — iunie. 
Printre atrăgătoarele premii 
care vor răsplăti pe cîștigă- 
tori, amintim excursia de 18 
zile în tabăra Cocoș-Ni- 
culițel a grupei sanitare cla
sată pe lacul

identi- 
impâr- 
colegii 
aceas-

U.T.C. și organele de mili
ție.

Sărbătoriții au avut plă
cutul prile.i de a-i avea în 
mijlocul lor pe Iov. Gheor
ghe Ganea, (activist al P.C.R. 
în ilegalitate, colonel Gheor
ghe Stoian și Vichente Pică, 
Erou al muncii socialiste, 
care le-au vorbit despre pa
siunea și satisfacția muncii 
împlinite, le-au adresat în-

FOCȘANI : Noi puncte de reper
Pe harta municipiului Focșani, vor mai apare o 

cea mai mare din județ, și un al doilea complex sportiv 
componenta căruia intră : două terenuri de handbal, două

sală de sport, 
în 

___ ________ __ _______________ ____  ___ de 
baschet, trei de tenis și un mare stadion. Majoritatea lucrărilor 
vor fi realizate de tinerii uteciști prin acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică._________________________ALECU MORNEȚ

avem acest 
namică pe 
metodic în 
gramatic urcate pe nivele tot mai înalte. Prefigurarea acestui 
domeniu, întreprindere necesară și posibilă, solicită conjuga
rea forțelor instituționale și umane cele mai variate, pe toată 
scara vîrstelor și în toate sectoarele de activitate socială. 
Ea impune depășirea mentalităților înapoiate, de socotire a 
educației fizice și, implicit, a sportului ca scop în sine sau ca 
mijloc al profitului individual, în favoarea opticii deschise și 
eficiente a valorii sale instrumentale in desăvîrșirea potenția
lului fizic al întregii națiuni. Inserția controlului și îndrumării 
de partid în acest sector este premisa indisolubilă a succe
sului. Credem în realitatea viitoare a acestui succes. Ne obligă 
și tradiția și prestigiul pe care ni l-am ciștigat pînă acum.

DREPTUL DE A MUNCI S-A RĂTĂCIT 
LA OFICIUL FORȚELOR DE MUNCĂ

Vă scriu pentru a doua oară pentru a vă a- 
nunța că situația mea nu numai că nu s-a re
zolvat. dar chiar s-a înrăutățit, pentru că acum 
a intervenit și un neadevăr.

In prima scrisoare vă scriam că am absolvit 
liceul teoretic, secția reală, in vara anului tre
cut. Am încercat ia facultate și nu am reușit. 
Revenită acasă, am încercat să-mi găsesc un 

de muncă, fapt pentru care în luna august 
mers la Oficiul forțelor de muncă din Bu- 
pentru a cere de lucru. Dar nu am primit 
un răspuns. Am încercat peste tot însă nu 

reușit să fac nimic. O dată tata a întrebat
pe un funcționar de Ia Forțele de muncă din 
Buzău de ce nu mi se răspunde. I-a spus că 
dacă nu are pe nimeni acolo sînt slabe speran
țele. Toți îmi spun că fără bani și fără cunoș
tințe nu fac nimic. Oare eu nu pentru bani 
vreau să muncesc ? Nu vreau să mai fiu o po
vară pentru părinții mei care și asa au destule 
greutăți. Sîntem patru frați, toți la școală, iar 
tata cu 900 de Iei pe lună cu greu poate face 
față cerințelor. De ce i se risipesc unui tînăr 
care vrea să muncească cinstit toate speranțe
le, șpunindu-i-se că „acum nu merge fără pro- 

De ce să-mi pierd speranța și încre-

o fiică absolventă de liceu, ar trimite-o să lu
creze acolo? Mă întreb de ce m-au mai chemat 
la Buzău, să cheltui banii tatei degeaba, de ce 
își bat joc de oameni? Dînșii nu știu măcar 
faptul că acum nu se lucrează la C.L.F. ? încă 
o dată vă spun că nu este adevărat că mi-ar 
fi oferit vreun post. Nu mi-au arătat nici o 
evidență, așa cum dînșii spun, și nu am solici
tat un post anume.

Știu că pentru cei care n-au intrat direct în 
facultate la viitoarele concursuri de admitere 
în învățămîntul superior este obligatorie o a- 
deverință din care să reiasă că a lucrat cel pu
țin șase luni în producție. Cum pot eu prezen
ta o astfel de adeverință dacă mi se refuză 
dreptul de a munci ? Repet, doresc să mun
cesc undeva, să-mi cîștig singură existența prin 
muncă cinstită. De ce mi se refuză acest lucru.

VLAD FILOFTEIA 
Com. Pătîrlagele, jud. Buzău

N. RED. ! Toate întrebările pe care ni le pu
ne corespondenta noastră le punem, la rîndul 
nostru, Oficiului forțelor de muncă din cadrul 
Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri

derea în 
nu mi-e 
am muncit să-mi cumpăr ce-mi trebuia pen
tru școală. Nu vreau să stau Ia birou și 
comand pe alții atîta timp 
măcar o calificare. Vreau să 
zău sînt destule uzine care 
Am văzut la televizor niște 
care au refuzat peste 20 ile 
cerut și nu mi s-a oferit nici unul.

Cele de mai sus vi le comunicam data tre
cută. După prima mea scrisoare adresată dv. 
și, cred, după sesizarea dv., am fost chemată 
la forțele de muncă Buzău și mi-a promis 
o să se rezolve problema. Nu m-au întrebat 
mic și nu mi-au oferit nimic. Mi-au spus 
merg acasă și să aștept rezultatul.

in ziua de 2 februarie am primit acasă o 
dresă in care scria că mi s-a oferit un loc 
muncitoare necalificată Ia Centrul de legume- 
fructe Pătîrlagele și l-am refuzat. Aș vrea să-I 
cunosc și eu pe acel tovarăș cu care am discu
tat și i-am spus că refuz. Această minciună mă 
uimește. De asemenea, aș vrea să-l mai întreb 
la ce aș putea să lucrez acum la C.L.F., cînd, 
este știut de toată lumea, aici se lucrează nu
mai ca sezonier și oricum nu iarna. In sfîrșit, 
aș vrea să-1 mai întreb și dacă dînsul ar avea

să-i 
cit eu nu am nici 
muncesc și in Bu- 
m-ar putea primi, 
emisiuni cu tineri 
oferte. Eu însă am

sociale Buzău. Le punem tuturor factorilor că
rora le revin responsabilități în asigurarea u- 
nor condiții optime de muncă și viață tinerilor. 
Mai cu seamă acelor tineri care vo.r să mun
cească, să se integreze în. producție, să-și ală
ture efortul celui al întregului popor. ’ Atîta 
timp eît organizațiile U.T.C., alte organe și or
ganizații, întreaga noastră opinie publică, des
fășoară o muncă susținută pentru a-i determi
na să lucreze pe aceia dintre tineri — e drept, 
puțini la număr — care trîndăvesc toată ziua 
prin cafenele pe spatele părinților, nu e oare 
de condamnat o atitudine ca cea prezentată 
mai sus de tânăra Vlad Filofteia? O mentali
tate ce vine să anuleze strădania noastră, să 
semene neîncredere în inimile acestor tineri. 
Iată de ce așteptăm din. partea celor vizați un 
răspuns prompt și ferm. Un răspuns în care 
să-și afle rezolvarea nu numai cererea cores
pondentei noastre ci, mai ales situația celor vi-, 
novați de o atare ușurință în satisfacerea solici
tărilor cu care oamenii muncii li se adresează. 
Un răspuns care să nu semene nici cu cel dat 
tinerei, nici cu cel trimis — cu nr. 1488 din 20 
ian. a.c. — redacției noastre de instituția a- 
mintită.
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MESAJUL
UMANISMUL UI

• DAN C. GUȚU — 
elev din Iași : „Ce se în
țelege prin umanism ; 
numai atit. tot ceea ce 
este legat de om ?“

T'ăini pe o treaptă a istoriei 
cînd există un consens al con
științelor că tot ceea ce e legat 
de om nu poate decît să apar
țină omului. Ceea ce spunem, 
desigur, poate părea un loc co
mun dar pentru a ajunge la a- 
ceastă evidență omul a avut de 
Înfruntat și de înfrînt prejude
căți puternice. înrobitoare iluzii 
și obstacole, căutîndu-și adevă
rata măsură. In acest proces s-a 
relevat puternic rolul muncii.

Prin muncă omul s-a ridicat 
la conștiința de sine, căci acțio- 
nînd asupra naturii exterioare 
și modificînd-o, el „modifică în 
același timp propria sa natură“ 
(Marx). Procesul muncii este 
procesul creației de mijloace, 
dar dacă toate creațiile sint mij
loace, numai omul este întot
deauna scop. Inventînd unealta, 
omul s-a emancipat de sub do
minația naturii, aceasta fiind 
adaptată țelurilor sale pe cgre 
le impune aservind-o și care de
vin Ia rîndul lor mijloace. în
totdeauna el însuși, omul pentru 
om trebuie să rămînă scopul 
suprem. De fapt, formula uma
nistă la aceasta se reduce : omul 
este scop sieși și nu mijloc.

Acesta este principiul umanist 
de maximă importanță, enunțat 
încă din „secolul luminilor“.

Realul include omul și este 
ceea ce este acesta, dar și ceea 
ce îi lipsește lui, tot ceea ce el 
încă mai trebuie să devină. 
Omul reconsideră trecutul său 
pe măsura prezentului și aspiră 
la un viitor în care se proiec
tează pe șine ca scop, posibili
tățile iui de desăvîrșire fiind 
practic nelimitate.

A fi umanist înseamnă a cre
de cu tărie că există în om o fi
rească înclinație către cunoaște
rea de sine și de lume, pornire 
consecventă a firii sale către o 
continuă perfecționare. Umanis
tul militează pentru dezvoltarea 
liberă a personalității umane, 
pentru că în concepția sa omul 
este unitatea dialectică dintre 
două dimensiuni spirituale, di
mensiunea socială — care e pri
mordială și anterioară și dimen
siunea individuală — secundă 
dar nicidecum secundară.

Format în și prin societate, 
individul ajuns la deplinătatea 
conștiinței sale devine factorul 
care împinge societatea spre 
progres. Personalității, acestui 
deziderat umanist îi este propice 
un climat de libertate, libertate 
pe care o cucerește prin res
ponsabilitatea pe care și-o asu

mă. Tudor Vianu spunea : „Fie
care dintre noi este moștenito
rul istoriei și creatorul ei. Mă 
simt apăsat de întregul trecut și 
răspunzător pentru întregul vii
tor“ (Tudor Vianu — Jurnal). 
A-ți asuma deci responsabilita
tea înseamnă a avea sentimen
tul istoriei poporului căruia îi 
aparții, a te identifica cu idealu
rile sale.

Cuceririle etice ale omenirii in 
fiecare etapă de dezvoltare a is
toriei sale au caracterizat întot
deauna ideologia umanistă. în
țelepciunea antichității, purita
tea, onoarea cavalerului medie
val, oroarea de prejudecăți și 
înțelegerea filozofică a lumii, 
caracteristici ale „secolului lu
minilor“, sint tot atîtea mărturii 
care verifică această afirmație.

Din aceasta trebuie să înțele
gem că umanismul nu este o

stare de fapt, imobilă, ci expri
mă dinamica existenței omului, 
întregul său efort istoric nefiind 
altceva decît cucerirea afirmării 
lui plenare, neîngrădite de ex
ploatare și prejudecăți.

Socialismul este momentul is
toric în care umanismul se afir
mă real ca o condiție de a fi a 
omului și a comunității căreia îi 
aparține purtînd în el mesajul 
umanist al întregii istorii umane. 
Socialismul își propune nu nu
mai să se servească de om dar 
să-l și creeze punîndu-i în va
loare natura generoasă. în acest 
sens omul cîștigă în socialism 
dreptul și garanția libertății de 
a munci și a crea, de a fi cu 
adevărat om prin propriul său 
efort creator și a conlucrării 
egale cu semenii săi.

CONSTANTIN RADU

De curînd a apărut In 
Editura Politică la rubrica 
„Prelegeri de marxism-leni
nism" o așteptată car
te despre „TEORIA ÎNSTRĂI
NĂRII OMULUI" Autor: Radu 

Sommer.

PROFESIILE
VIITORULUI,
VIITORUL

PROFESIILOR

V

»
\ 
\

Este o bunăvoință abstrac
tă și vagă, neînsoțită, zicea 
Aristotel de „tensiune sufle
tească“.

„Binevoitorul dorește nu
mai binele, dar nu ajută la 
aceasta și nu ia asupra sa în 
nici un fel osteneala în a- 
ceastă privință“ (Etica nico- 
mahică, IX, 5).

Deși se numește „om de 
bine", binevoitorul „abstract“ 
nu comunică, nu suferă pen
tru nimeni, nu se bucură 
pentru nimeni. Este omul cu 
inima de piatră. Intr-un sens, 
este un prieten, dar prieten 
neactiv care nu vibrează si 
nu luptă alături de semenii 
lui, pentru toți semenii lui.

Bunăvoința sa 
pentru sine. îți i 
pentru a nu-i 
Propune un pact 
sigure liniștea și 
egocentrismul, 
trebuie să-l conserve 
mascheze. îngăduința lui 
universală îl încălzește nu
mai pe sine. „Universalistul" 
nu trece dincolo de limitele 
sale decît pentru a-și transfe
ra valori. Nu tinde către cei
lalți, nu dă nimic celorlalți, 
pentru a-și da sieși totul.

Pare cavaler al dreptății, 
dar o atacă permanent. Pare 
să cultive virtutea, dar nu a- 
lege între cei ce o practică 
și cei ce o nesocotesc. Are a- 
ceeași măsură și pentru eroa-

Adevărata
prietenie 

este activă
este doar 

este prieten 
fi adversar, 
care să-i a- 
să ascundă 

Neangajarea 
fi să-l

re și pentru laș și pentru 
victimă și pentru agresor și 
pentru viclean și pentru in
transigent.

Nu ierarhizează ji nu ale
ge fiindcă s-a așezat pe sine 
în centrul universului uman 
și s-a ales doar pe sine.

Identificind în omul de lin
gă el o amenințare, caută să-i 
adoarmă simțurile și rațiunea 
pentru a-l ataca sub masca 
bunăvoinței. Prietenul ne
activ este ființa agresivă cu 
lecția reptilelor bine învățată.

Trăiește după principiul: 
cine se ascunde bine trăiește 
bine. Paradoxal, folosește 
mijloace nobile: prietenia, 
îndatorirea, blîndețea. Dar 
ca un Silene invers, transfor
mă în noroi tot ce atinge.

Este un om cu mască.
Neavînd nimic sfînt, în a-

fară de sine, lipsit de simțul 
dăruirii, al colectivității, pe 
scurt de simțul omului, bine
voitorul universal este, de 
fapt, dușman universal.

Pînă și lui însuși, alegînd 
să trăiască sub uman, mișcîn- 
du-se într-un univers și în
gust și cu o tablă de valori 
răsturnate.

Bunăvoința lui trece în a- 
gresiune subtilă, prietenia în 
împotrivire, virtutea în viciu, 
eroare în adevăr, urîtul în 
frumos, răul în bine. Ceea ce 
dincolo dr el este lumină, în 
lumea lui este întuneric.

Cu cît se închide mai mult 
în universul său, cu atit se 
înstrăinează însă de valorile 
autentice ale omului și auto- 
suspectindu-și umanitatea se 
risipește ca apa pe hîrtia ce
rată

Nu, bunăvoința și priete
nia, autentica bunăvoință și 
autentica prietenie — „priete
nia activă“, cum o numea 
marele înțelept al Greciei 
antice, nu au nimic a face cu 
egocentrismul, cu „îngăduin
ța“ fără limite, cu refuzul 
existenței.

Bunăvoința autentică nu e 
posibilă decît ca „prietenie 
activă“ pentru că numai ast
fel se împlinește „un postu
lat al dreptății“ și se respec
tă virtutea și „însușirile ex
celente“.

GH. VLĂDUȚESCU

-< Putem aprecia, în primul rînd, că 
I larga participare, care a caracte- 
1 rizat cea de a III-a Conferință 

Mondială de cercetare a viitorului, ce 
s-a desfășurat în septembrie, anul tre
cut, în capitala țării noastre, constituie 
un solid argument în favoarea recunoa
șterii in cercurile științifice internaționale 
a utilității efectuării de studii și cerce
tări prospective, devenind în acest fel o 
componentă permanentă a analizei știin
țifice a societății. S-a reliefat convingă
tor. de asemenea, străduința ca cercetă
rile prospective să aibă drept scop final 
identificarea cerințelor și necesităților 
omului în viitor.

Schimbul de idei realizat a evidențiat 
pași importanți privind sarcinile viito- 
rologiei. Astfel, s-a conturat o tendință 
de armonizare, de înțelegere reciprocă 
între diferite școli de gîndire prospec
tivă ; s-a depășit etapa în care știința, 
tehnologia erau absolutizate în procesul 
de construire a modelelor dezvoltării, a- 
jungîndu-se la concluzia, de altfel, atit de 
justă, că factorul determinant trebuie să 
fie considerat omul cu nevoile sale pre
zente și viitoare ; s-a renunțat la ideea 
unor modele absolute, în favoarea ela
borării unor strategii ale dezvoltării, prin 
aceasta metodologia cercetărilor prospec
tive fiind supusă unui proces de demi- 
tizare, de reevaluare, în spiritul observa
țiilor pe care le-am făcut mai înainte.

în continuarea acestor idei este nece
sar să precizăm că ceea ce ne interesea
ză în mod deosebit nu este imaginea 
unuj oarecare viitor, cît mai ales pre
gătirea unui cadru capabil de a asigura 
un viitor la nivelul cerințelor sociale vii
toare. De aceea, extrapolarea prezentu
lui, prin prisma parametrilor actuali 
este o mare eroare pe care o întîlnim 
frecvent în multe din cercetările prospec
tive. Mi-aș permite să exemplific această 
idee printr-un exemplu, de altfel, destul 
de citat, al cazului unei ședințe de dez
bateri a Consiliului comunal al Londrei, 
acum mai bine de două secole, privind 
imaginea viitoare a orașului, pe atunci 
în plină expansiune. Pornind de la pre
misa creșterii accelerate a populației s-a 
pus problema dezvoltării mijloacelor de 
transport, evident, pe atunci cu cai, ceea 
ce ridica probleme de-a dreptul insolu
bile în ceea ce privește posibilitățile de 
întreținere a acestora, a asigurării stării 
sanitare a orașului prin depozitarea gu
noiului provenit de la aceștia. Nimeni

PERSONALITĂȚI DE PRETUTINDEMI
RĂSPUND ..SCÌNTEII TINERETULUI'*
Interlocutor: Prof. dr. docent

ROMAN MOLDOVAN
vicepreședinte al Academiei de Științe 

Sociale și Politice

1. — Tovarășe profesor, ultima Confe
rință Mondială de cercetare a viitorului 
se pare a fi evidențiat unele modificări im
portante în modul de a concepe cercetări
le în domeniul viitorologiei. Ce ne puteți 
împărtăși despre aceste noi tendințe, în 
calitate de conducător al delegației ro
mâne Ia respectivele dezbateri ?

2. — Experiența istorică a demonstrat 
ca ireversibil procesul de tranziție a popu
lației ocupate din sectorul primar, către 
cel secundar, și, mai apoi, spre terțiar. In 
condițiile în care acesta din urmă se a- 
propie de o anume limită de saturație se 
poate vorbi de apariția unui al patrulea 
sector de activități și. dacă răspunsul este 
afirmativ, care va fi conținutul său ?

3. — Apariția sectorului quaternar 
în țările în curs de dezvoltare va 
fi condiționată de lichidarea decalaju
lui economic dar elementele acestui com
partiment vor apare înainte ca sarcinile 
celorlalte sectoare de activități să fie în
deplinite ?

4. — Cum credeți că ar trebui sa abor
dăm viitorul pentru a ne „apropia" cît 
mai mult de el ?

pe atunci nu a prevăzut că problema se 
va rezolva nu atît prin extrapolarea 
coordonatelor existente cît și prin apa
riția altora noi, care să înlocuiască, în 
cazul exemplului nostru, tracțiunea ani
mală cu cea mecanică. Acest mod de a 
gîndi constituie de altfel și ținta criti
cilor actuale ce se aduc unor lucrări de 
tipul „limitelor creșterii“ atît de discu
tate în ultima vreme.

2 După opinia mea va apare în mod 
necesar un al patrulea sector de 
activități, într-o filiație istorică 

deplină cu cele trei . existente în . pre
zent, primar (agricultura), secundar (in
dustria), terțiar (serviciile), acesta din 
urmă fiind încă într-o puternică expan
siune. Acest sector quaternar care, 
deja, a început să se contureze va cu
prinde în principal cercetarea științi
fică. Valorile pe care le va promova cer
cetarea vor trebui să fie însușite de un 
număr cît mai mare de oameni. Pentru 
că una din caracteristicile viitoarei so
cietăți este utilizarea în proporții de masă 
a științei și tehnicii, adică, ceea ce nu
mim o societate mai civilizată, modernă. 
Această societate presupune un om cu 
noi valențe sociale, utilizînd eficient 
volumul cunoștințelor sale, decis să 
fie beneficiarul nivelului de trai la care 
aspiră societatea. Nu este deloc hazar
dată ipoteza apariției pe o treaptă supe
rioară de dezvoltare a omenirii, al unui 
al cincilea sector de activitate care să 
rezolve problema unei pregătiri de înal
tă eficiență a celor ce își vor desfășura 
activitatea în sectorul quaternar. Asta 
implică, desigur, schimbări sub aspectul 
conținutului profesiilor și ocupațiilor. 
Date fiind schimbările rapide ale cu
noștințelor în viitor se va manifesta din 
ce în ce mai pregnant, educația perma
nentă — cum a numit-o UNESCO — 
pentru a ridica coeficientul utilității pro
fesionale.

3 Este evident că decalajul eco
nomic între țările industriale dez
voltate și cele în curs de dezvol

tare este o realitate ce va mai dăinui 
un timp. Dar în condițiile adîncirii di
viziunii internaționale a muncii este a- 
proape imposibil ca dezvoltînd sectoa
rele primar și secundar să nu fie impli
cate și elemente care dezvoltîndu-se încă 
în această perioadă să ducă la apariția 
sectoarelor terțiar și quaternar. Ca a- 
tare, și în aceste țâri în curs de dez
voltare vom înregistra o creștere simul
tană a populației ocupate în sectoarele 
menționate. în ce măsură se va menține 
un decalaj între țările dezvoltate ce au 
realizat aceste studii de dezvoltare și 
țările care de abia acum și le amplifică, 
este foarte greu de spus. Gîndind social 
și făcînd un raport între aspirații și po
sibilități sîntem optimiști in sensul că 
revendieîndu-și dreptul de a folosi cît 
mai multe din posibilitățile tehnicii și 
științei contemporane, aceste societăți se 
vor dezvolta și vor ajunge sărși dezvolte 
și sectoarele cele mai noi (al patrulea și 
al cincilea). Un rol deosebit de impor
tant îl are sistemul de pregătire a ca
drelor. Firește, ideal ar fi ca învăță- 
mîntul să albă o cit mai bună perspec
tivă asupra dezvoltării globale a socie
tății. în acest sens ar fi cît mai mult de 
dorit, să întrevedem viitoarele profesii 
și să fim pregătiți pentru ele. Aceasta 
are însă și un mare risc fiind 
foarte posibil ca în condițiile actuale 
de elaborare a previziunilor să greșim 
și să pregătim cadre în direcții care să 
nu corespundă cerințelor sociale. In 
principal răspunsul trebuie dat în sen
sul pregătirii unui tip adecvat de uni
versitate de pildă, adică, să creăm un 
cadru în care studenții să intre în po
sesia unui bogat bagaj de cunoștințe fun
damentale pentru ca apoi să se poată a- 
dapta cu ușurință cerințelor sociale cres- 
cînde și în continuă schimbare.

4 Atunci cînd judecăm evoluția 
viitoare a societății trebuie să 
avem în vedere tripla relație : 

trecutul, prezentul și viitorul. Deci, ori- 
cît ar fi de variat viitorul, judecat ca 
viitoare forme posibile, nu putem să nu 
privim unitar trecutul, prezentul și vii
torul, acesta din urmă fiind rezultatul 
unor pași continui ai prezentului.

LIVIU TURCU

SPECTRUL...
COMPETITIVITĂȚII

O noutate tehnică de 
mare importanță ne oferă 
uzinele bucureștene „Tim- 
puri Noi“. Este vorba de 
omologarea seriei zero a 
primului motor românesc 
diesel rapid. „Cercetările 
întreprinse de uzină in sco- 
pul dotării locomotivelor 
diesel cu un astfel de mo
tor, ne explică inginerul 
sef de concepție Constantin 
Barbu, au fost în felul ace
sta finalizate intr-un timp 
record, așa cum de altfel 
ar trebui să se întimple in 
general cu orice cercetare. 
In momentul de față, dis
punem de un motor care 
din punct de vedere al con
sumului de combustibil, al 
greutății specifice și al ga
baritului se situează la ni
velul produselor similare 
străine". .„Dar la „Timpuri Noi , 
cercetarea are un spectru 
larg de preocupări. Pe linia 
ridicării competitivității pro
duselor se continuă de 
exemplu și în acest an pro
cesul de asimilare a noi 
tipuri de compresoare de 
aer cu debite între 200 și 
100 litri/minut care alături 
de primele compresoare de 
acest fel, deja asimilate, se 
vor distinge printr-o forma 
constructivă modernă și so
luții tehnice ce asigură o 
fiabilitate ridicată și un 
grad de umplere similar 
produselor străine. Mai 
mult la o serie de compre
soare aflate în fabricație, 
se încearcă lărgirea gamei 
de utilizări. Se are în vede
re întrebuințarea lor în in
stalațiile de foraj sau în in
dustria forestieră. Cum în 
prezent ele se folosesc în 
condiții mai ușoare de ex
ploatare pe locomotive _ și 
la furnizarea aerului in
dustrial, cercetările de labo
rator urmăresc creșterea re
zistenței absolut necesară 
pentru noile medii de lucru 
mult mai dificile. De o deo
sebită importantă pentru 
modernizarea producției sint 
si experimentările care se 
fac în scopul folosirii țevi
lor de aluminiu de prove
niență indigenă în locul țe
vilor de cupru care sînt de 
șase ori mai scumpe.

Cercetări fructuoase se 
întreprind și In domeniul 
tehnologiilor la cald și la 
prelucrări la rece. După 
cum preciza tovarășul Va- 
sile Badea, inginerul șef al 
uzinei, se urmărește reali
zarea unor repere și în spe
cial a unor tipuri de arbori 
cotiți din fontă nodulară, 
ceea ce va atrage după 
sine importante economii 
de manoperă și de metal. 
Pină acum se executau din 
țaglă, ceea ce implica înde
părtarea prin așchiere a 
unei mari cantități de me
tal. Se ajunge astfel la o 
economie anuală de metal 
de 20 de tone. Tot pe linia 
reducerii consumurilor de 
metal se înscrie și extinde
rea turnării în coji de La
cheii tă.

Combinatul siderurgic Galați 
poate fi considerat, pe drept cu- 
vînt, o răscruce a tot ceea ce 
este mai modern pe plan mon
dial în domeniul tehnicii și teh
nologiei metalurgice. Aici s-a 
conjugat la același numitor co
mun experiența de decenii a a- 
proape 150 de firme străine. Dar 
tot aici, după cum ne spunea 
tov. Savel Rotaru, inginerul șef 
al centrului de proiectări și cer
cetări de pe lîngă combinat, s-a 
acumulat o mare forță de crea
ție științifică, capabilă să ducă 
mai departe pioiectele de dez
voltare a acestui gigant al side
rurgiei românești, să contribuie 
la obținerea de oțeluri superioa
re, la asigurarea unui înalt ni
vel de prelucrare a materiilor 
prime și la introducerea în pro
ducție a. noi și modeme procese 
tehnologice. La ora actuală, de 
exemplu, specialiștii centrului au 
început studii și cercetări pen
tru modernizarea unor utilaje și 
linii tehnologice care, în final, 
să se soldeze cu rezultate de 
mare eficiență economică. Se ur
mărește, nici mai mult, nici mai 
puțin, ca ele să dea o produc
ție peste... parametrii proiectați.

La Combinatul siderurgic Galați, tehnica modernă își spune cuvin tul în competiția pentru calitatea 
oțelurilor.

E desigur un salt de-a dreptul 
spectaculos pentru gîndirea teh
nică românească, care, în scurt 
timp, să producă inteligență la 
nivelul celor 150 de firme străi
ne. Și mai este încă ceva, mai 
precis „acel ceva“ de care eco

LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI :

CALCULATORUL VEGHEAZĂ
nomia noastră socialistă are ab
solută nevoie în acest an de mare 
importanță pentru îndeplinirea 
planului cincinal înainte de ter
men, la limita lui maximală. 
Dacă pînă nu de mult, Ia Ga
lați se vorbea despre obținerea 
unei producții la nivelul proiec
tat, iată că astăzi, în al treilea 
an al cincinalului, se discută 
despre depășirea parametrilor în
scriși în proiect. Industria side
rurgică își arată valențele inti

me de creație de care dispune, 
pe multiple planuri. Complexita
tea proceselor tehnologice, elas
ticitatea în exploatare și caracte
risticile utilajelor, ridică în fața 
cercetării rezolvarea a numeroa
se probleme legate de automati

zarea și de computizarea produc
ției. Pentru prima dată în țară, 
se va proiecta un centru de cal
cul bazat pe un sistem de mai 
multe calculatoaie numerice, in
terconectate și legate direct la 
proces, cu ajutorul unui calcu
lator central. El va funcționa „în 
timp real" și va fi legat cu circa 
70 de puncte terminale, asigu- 
rînd în orice minut un dialog 
prompt și competent între om 
și calculator. Dacă conducerea 

combinatului dorește la un mo
ment dat să știe ce trebuie în
treprins pentru îndeplinirea pla
nului la secția X, centrul va fi 
capabil să răspundă imediat și 
concret. Se va realiza cu alte 
cuvinte o urmărire, prin calcu
lator, a tuturor intrărilor și ieși
rilor din combinat, o mai bună 
încărcare a agregatelor, fapt care 
va conduce la o reducere a 
cheltuielilor indirecte. Un sin
gur exemplu în acest sens este 

fără îndoială edificator. In mo
mentul de față, datorită faptului 
că nu se pot prevedea la timp 
gîtuirile care se produc în di
ferite secții, furnalul nu poate 
fi exploatat la capacitatea maxi
mă. Or, la slebing un singur minut 
de întîrziere a garniturilor este 
egal cu pierderi în valoare de 
100 000 lei. Calculatorul va avea, 
deci, menirea să sesizeze momen
tele optime și să asigure o justă 
încărcare a secțiilor.

Materialele clasice 
cedează

„Foamea“ de materiale cu 
care este confruntată „civi
lizația tehnică contempora
nă“ nu ocolește nici elec
trotehnica. Materialele elec- 
troizolante clasice încep să 
nu mai satisfacă pe deplin 
în condițiile tehnologiilor 
moderne, a creșterii consi
derabile a industriei electro
tehnice. Iată de ce, acope
rirea cu pulberi epoxidice 
rămîne la ora actuală ca 
fiind cea mai recomandabi
lă tehnologie pentru acope
rirea statoarelor și rotoarelor 
mașinilor electrice. La In
stitutul de cercetări și pro
iectări pentru industria elec
trotehnică — I.C.P.E. — în 
laboratorul de rășini, lacuri 
și conductori, se află în 
funcțiune o instalație expe
rimentală pentru produs pul
beri epoxidice. Rețetele de 
fabricare a acestor produse 
au fost elaborate de o tînă- 
ră ingineră chimistă — Ele
na Stroe — iar instalația a

Construirea acestui centru, 
precum și planurile de a realiza 
proiectele pentru centre de a- 
ceeași „productivitate“ destinate 
Reșiței, Uzinei „Republica" — 
București și „Industriei Sîrmei" 
Cîmpia Turzii dovedește încă 
o dată că astăzi specialiștii ro
mâni se situează la nivelul ce
lor 150 de firme străine care au 
contribuit la realizarea gigantu
lui siderurgic de la Galați. Alt
fel, n-ar fi posibil proiectarea 

unei secții de zincare, pentru 
care la sfîrșitul lui 1973 trebuie 
predată integral documentația. 
Absolut toate instalațiile electri
ce de alimentație și acționări, 
instalațiile termo, hidrotermice 
și de ventilații vor fi concepute 
aici, pe malul Danubiului. Mai 
mult, vor fi aduse îmbunătățiri 
substanțiale față de instalațiile 
similare străine, îmbunătățiri care 
se vor solda cu economii însem
nate de valută.

fost proiectată, tot de un tî- 
năr inginer — Constantin 
Stroe. Colaborarea celor doi 
cercetători s-a finalizat în 
elaborarea unei tehnologii 
moderne destinată izolării 
rotoarelor și statoarelor atît 
prin procedeul cunoscut sub 
numele de „pat fluidizat“ cît 
și în cîmp electrostatic.

Avantajele noii tehnologii 
sînt indiscutabile : calitate 
mult superioară, productivi
tate foarte mare și o sigu
ranță sporită în funcționare. 
Rezultatele obținute în urma 
experimentărilor au deter
minat proiectarea și realiza
rea unei instalații pilot. Ast
fel, se va putea realiza în 
institut o cantitate de pul
beri care va acoperi circa 50 
la sută din necesarul țării 
noastre pînă în anul 1975. Se 
ajunge în final la o reducere 
a importului — la nivelul ul
timului an al cincinalului — 
cu peste 3 milioane lei va
lută.

Ținînd seama de dezvoltarea 
siderurgiei în viitorul apropiat, 
precum și de necesitatea creșterii 
calității laminatelor, s-a trecut 
la elaborarea unor proiecte de 
execuție în vederea dotării și 
completării ajustajelor laminoa- 
relor, în special a liniilor de tă
iere longitudinală și transversală 
a unor benzi din oțel laminate 
la cald și la rece. Tot la lami
noare se are în vedere introdu
cerea în sistemul de reglare au
tomată, a unor elemente de mă
sură, iar la vitezele de laminare 
mari, folosirea sistemelor de re
glare automată a grosimii benzii 
în flux.

Dar aria de cercetări fiind vas
tă se are în vedere asimilarea 
de noi mărci de oțeluri cu pro
prietăți njecanice ridicate, de o- 
țeluri aliate, slab aliate și com
plexe, de oțeluri sudabile, elec
trotehnice, inoxidabile și refrac
tare. Toate acestea, vor conduce, 
cu siguranță, la ridicarea side
rurgiei românești, în anul 1973, 
pe noi trepte de dezvoltare și de 
competitivitate.

ION VĂDUVA POENARU

TELEX
• S-a conceput la Sibiu 

prima mașină românească de 
prelucrat mase plastice • 
M. B. Francassi este numele 
specialistului care a reușit 
să pună la punct un post te
lefonic pentru surdomuți. • 
în acest an, Comisia de hi
drologie a Academiei Repu
blicii Socialiste România va 
studia teme legate de feno
menele hidrofreatice semna
late in ultimii ani în diverse 
regiuni ale țării • Primul 
hote] pe de-a-ntregul con
trolat printr-un calculator 
electronic a fost dat în ex
ploatare la Hiroșima. • In
ginerii vest-germani au pus 
la punct un... pictor automat 
care mînuiește pensula 24 de 
ore din 24 • La Institutul 
de cercetări pentru cereale 
Și plante tehnice Fundulea 
s-au creat noi soiuri și hi
brizi de mare productivitate
• S-a anunțat organizarea 
la București, între 16—20 a- 
prilie, a „Zilelor economice 
cehoslovace“. • In jungla 
Amazoniei va lua ființă un 
centru de cercetări destinat 
planificării și organizării ex
ploatării celei mai mari pă
duri din lume • O ultimă ci
fră din capitolul „exploziei 
ordinatoarelor“ : la sfîrșitul 
anului 1972, existau în lume 
150 000 de calculatoare elec
tronice • Timp de trei zile 
la Sala Palatului Republicii 
Socialiste România s-a des
fășurat un simpozion econo
mic polonez • Rinichiul ar
tificial portativ a fost reali
zat în S.U.A. o La Institutul 
de semiconductor! al Acade
miei de Științe a Ucrainei 
s-a experimentat cu succes 
un termometru hipersensibil 
a cărui mărime nu atinge di
mensiunile unui bob de mac
• Pielea artificială româ
nească va intra curînd în 
magazine • S-au desfășurat 
la Moscova lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Aso
ciației unionale a inventato
rilor și raționalizatorilor e 
„Sigma 1“ este numele unui 
tablou de bord pentru con
ducerea dinamică a între
prinderii, realizat Ia „Prod- 
complex“ din Tg. Mures • 
S-a realizat in S.U.A. o ma
șină de fabricat... zăpadă.

T EL E X
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Istorie și politică 
în dramaturgia 
lui Paul Anghel

Paul Anghel 
artiști care se

aparține acelor 
impun categoric, 

debutul depășind creațiile ulte
rioare. „Săptămîna patimilor" 
are valoare exemplară pentru 
dramaturgia noastră istorică, 
dar și pentru universul drama
turgului. „Viteazul" doar conti
nuă motivele deja tratate aici, 
zlceasta permite examinarea 
simultană a celor două lucrări 
publicate recent în colecția de 
teatru a Editurii Eminescu, edi
tură preocupată insistent în a 
susține un domeniu aproape ig
norat pină acum. Merită salu
tată această admirabilă inițiati
vă editorială, cu repercusiuni 
indiscutabile pentru întreg pei
sajul nostru cultural.

La Paul Anghel raportul 
domn-națiune-istorie primează, 
raport pe care îl atacă nu în 
clipe senine, ci in momente de 
cumpănă cînd unul din termeni 
se cere jertfit. P. Anghel nu 
eschivează dificultățile unei a- 
semenea stări dilematice. „Și 
veghează acest pămînt care este 
Moldova, și vom face din el, 
Doamne, o biserică a duhului 
tău... Dar mai iutii am s-o 
arz !" Aici stă sursa intensității 
extreme a situațiilor, căci din 
ea se nasc marile neliniști des
pre răspunderea conducătorului, 
ca și despre drepturile lui asu
pra țării, despre echilibrul ace
la periculos între teroare și vi
ziune înaltă. Dacă demersul 
domnului depășește puterea ță
rii, actul își păstrează justețea ? 
Și-a plătit Mihai prea scump 
lupta ?

Ștefan nu mai suportă „înțe
lepciunea răbdării. Am vroit s-o 
schimb" Mihai cumpără scump 
coroana pentru a începe lupta 
apoi. Și astfel se angajează a- 
mîndoi în aceste supreme pa
riuri ale supraviețuirii care 
n-au decît o singură miză t in
dependența. în numele ei pă- 
minturile se usucă, fîntînile se 
otrăvesc, iar oamenii rătăcesc 
buimaci pe cimpuri pustii pur- 
tîndu-și cu ei bisericile sau ar- 
zindu-și rogojinile pe creștet în 
incendiul fantastic al „rugăciu
nii de noapte a țării" Prin per
manenta migrație, prin absența 
domiciliului P. Anghel probea
ză sacrificiul țării. Oamenii cir
culă halucinant într-o natură 
devastată. Și astfel tulburătoa
rea interogație previne ; sufe
rința lor condamnă perspectiva 
vizată de domn ? „Ei spun că 
țara pe care vrei să le-o dă
ruiești este prea scumpă pentru 
punga lor de azi". Dar Mihai 
demască alternativa ce i-ar pu
tea acuza pe el. ca și pe Ștefan, 
aceea a confortului minim obți
nut prin supunere abilă sau di
plomație curtenitoare. Viclenia, 
spune el, roade mai adînc fiin
ța decît chinul. „Apa trece“ îl 
calmează sfetnicul conciliant, 
„Dar pietrele nu rămîn I Nu ră
mîn întregi I Pietrele sînt sfărî- 
mate, măcinate, sînt făcute ni
sip de valuri, dacă se supun..." 
răspunde Mihai. Acesta e teri
bilul argument al apărării. Az- 
vîrlind țara în luptă domnii o 
apără de putregaiul ivit din 
sclavie.

Raporturile cu lumea formea
ză un termen constant în am
bele piese. Prin cel personificat 
de Jacoppo și Andrea Falconeri

•------------------------------------------------------------------

in

se evidențiază conflictul, uluitor 
pentru străini, dintre vitregia 
istoriei, a locurilor de aici și 
amploarea personalităților. Dom
nii aceștia sperie prin vitalitate. 
Ei sînt însă zidiți în durere. 
Cînd Ștefan așteaptă infernul 
de la Valea Albă (accidental îmi 
amintesc o frumoasă analiză a 
caracterului misterios și ame
nințător al albului, dincolo de 
inocenta-i aparență. Și pentru 
Ștefan albeața văii are ceva 
premonitoriul la Cracovia e bo
tez, iar la Buda nuntă; cînd 
Mihai vrea să-i vorbească, Ru- 
dolf descifrează pierdut secre
tele boitei. Neodihna pare a fi 
destinul domnilor mici și nesu
puși. Lupta o dau întotdeauna 
în singurătate. Ștefan ordonă i 
„Să se scrie așa i Și noi auzind 
și văzînd, și fiind singuri, 
ne-am nevoit noi înșine a le 
Ieși împotrivă... Și iarăși acum 
singuri, cu piepturile noastre, la 
poarta creștinătății". Sau, altă
dată. domnul acceptă însingura
rea ca premisă sigură în condi
țiile căreia salvarea trebuie ori
cum obținută. „Boieri, să nu vă 
socotiți niște trădați. Nu v-a 
trădat nimeni, nici din răsărit, 
nici din apus. V-ați amăgit doar 
voi“ Dar dacă acestea sînt con
dițiile războiului, succesele, în 
schimb, rezonează amplu. Paul 
Arighe] observă incredibila dis
crepanță între solitudinea fap
tei și amploarea ecoului. Proce
deul e de fapt o subtilă formă 
de luare în posesie de către 
marile puteri a evenimentelor 
la care au fost străine. Mihai, 
simțindu-se deposedat, urlă ne
bun cînd solul în numele creș- 
tinității îi revendică victoriile. 
„Dar e victoria mea I... Și nu 
împart cu nimeni, hatmane. sîn- 
gele pe care l-am vărsat aici !“

In ambele piese Paul Anghel 
remarcă sceptic i Ștefan. Mihai 
Incomodau punîndu-și fanatic 
soarta în joc. Sfetnicul îl con
vinge pe Mihai că pentru Im
periali „marele dușman nu-s 
turcii, ci tu... Cu otomanii se 
vor înțelege pînă la urmă, se 
vor înțelege peste capul nostru. 
Dar cu tine ?.. Ce vor face, 
doamne, cu nesupunerea din 
tine ? Și unii și ceilalți au ne
voie de supunere“. Jocurile sînt 
făcute, afacerile se pornesc, din
colo de obstacolele credinței, 
iar acești domni români dorind 
parcă isteric libertatea deran
jează ambele tabere „Lumea se 
liniștește, mulțămftă au ba, și 
sub cruce, și sub cornul lunii“. 
Rudolf ridică stabilitatea la 
rang de universal principiu i 
Venus, Marte. Pluto. Polonia, 
Jupiter, Ungaria. Italia, Franța, 
Saturn, Spania, Suedia. Sardi
nia — rămîn acolo unde se gă
sesc. Pozițiile astrale sînt deter
minate. Aici. In acest an". în
gemănate, cerul și pămîntul în
gheață nelăsînd loc Țărilor Ro
mâne, planete rebele fără statut 
Celest. El se obține cu sînge 
doar.

La raportul domnului cu țara, 
apoi cu lumea, se adaugă un al 
treilea i acela față de cultură. 
Puterea literei e mare. Ea duce 
mai departe vorba domnului în 
spațiu sau timp. Prin ea dă 
„seamă vremii" Ștefan sau Mi
hai. Litera biruie peste veac 
fapta. Mihai cu „peana" u-

înainte de vreme 
dar vodă îi va 
tîrziu. strategic, 
doar aparent scris cu

Isaia, 
firma 
vîntul 
pripeală. Cronicarul știe mersul 
vremii. ~ 
cred în adevărul cărților care 
scornesc „minciuni", spune Ște
fan, au „basme" zice Mihai, dar 
le vor pentru că văd în ele sin
gurul acces spre durată. Exis
tă însă acel moment cînd Ște
fan însuși cuprins de febră nu 
mai suportă judecăți și priviri 
din afară, ale cronicarului sau a 
celui care va citi peste vremi. 
Unde se piere tot ceea ce nu e 
faptă trebuie alungat „Ne vom 
bate nu pentru vorbe, ci fiind
că n-avem încotro... Mihail, nn 
mai am vorbe !... Nu pricepi că 
în această clipă mă bat pentru 
capul meu ? Nu vreau să aud 
cuvîntul viteaz 1... Nu vreau să 
vadă nimeni cum mă bat... 
N-am nevoie de nimeni“. Există 
apocalipsuri cînd viața, interzi- 
zice scrisului dreptul de a o 
comenta. Dar în final, ieșind la 
lumină, Domnul anunță o nouă 
zidire i a țării și a bisericii. In 
pace, politica reîntîlnește cul
tura.

Tipologic, Ștefan și Mihai se 
înrudesc, uneori pînă la confun
dare. Ei nu luptă pentru putere, 
ci doar o folosesc, ascultînd vo
cile țării și ale ființei lor ful
gerate de doruri nebune, de iu
biri și chinuri dincolo de mă
sură. Amîndoi știu a domni. 
Mihai se grăbește cuprins de 
responsabilitatea secundei. 
„N-am decît treizeci de ani. 
Pentru cele ce am de îndeplinit, 
trebuie să mă grăbesc... dacă ai 
aduna, ca mărgelele, toate zilele 
vieții mele, înșirîndu-le pe un 
șnur, n-ai găsi loc să strecori 
între ele diamantul unei singure 
femei“ Elogiu suprem, căci pen
tru cîți a descoperi și a se jert
fi unui sens e doar îndepărtată 
nostalgică dorință- Acești domni 
își devorează existența. De a- 
ceea, reluînd un procedeu cu
noscut, Anghel introduce perso
naje ca Euxinia, Ciocârlie sau 
amintiri despre „Veveriță“, 
stropi de rouă răcorindu-le tru
purile încinse. Personaje cu a- 
semenea dispoziții nu se împli
nesc decît de pe scaunul dom
nesc. Doar de aici trăirea devi
ne deplină, căci astfel Ștean 
ridică „aceste biserici ale sufle
tului nostru singur care sînt 
dragostele". înalță mînăstiri, 
taie capete, se roagă extatic sub 
cer. Apetitul existențial le e 
suport, al eroismului.

Dacă finalul din „Viteazul“ 
supără prin artificialitate a re
cuzitei, acela din „Săptămîna 
patimilor" tulbură. înainte de 
Valea Albă. Ștefan nu are dile
me istorice, nici chiar metafizi
ce. „Tu ești clipa... Dar eu sînt 
timpul" intonează solemn. Mai 
tîrziu, în smolitele ceasuri ale 
înfrîngerîi ,va afla din întîlnirea 
cu Daniil v.‘ 11 1..
terzis a-și revendica timpul. Ca 
tuturor li

Domnii însă nu prea

că și lui îi este in-
rovine doar rllpa.

GEORGE BANU

GHEORGHE SUCIU: LUCRĂRI Șl ZILE
DIN VIAJA LUI

nu are farmec“, lntr-adevăr, un 
amănunt dezvăluit prematur nu 
alterează farmecul „povestirii" 
pentru că acest lucru se poate 
întîmpla doar în cazul construc
țiilor unitare. Totuși, „povesti
rea“ are un farmec d» esență 
clasică prin excelență. Gh. Su
ciu este un continuator surprin
zător al literaturii unui La Bru
yère. Ceea ce desenează el nu 
sînt decît niște, pur și simplu, 
„caractere“ Prozatorul ia o 
anumită stare sau însușire și o 
exemplifică prin cutare perso
naj, n-are importanță care, de 
aceea Nick sau alt „erou"

NICK
Ca multe alte scrieri, 

de față este impropriu 
mită „roman“. De fapt, între 
capitole nu există nici o legă
tură organică, iar autorul putea 
foarte bine să încheie lucrarea 
după așternerea pe hîrtie a pri- 
rțielor două capitole sau să ada
uge materialului existent alte 
sute de pagini. S-ar putea cre
de atunci că volumul este un 
roman alcătuit din mai multe 
nuvele unite între ele printr-un 
principiu exterior și care au 
darul de a crea o atmosferă co
mună. Mai curînd este exactă 
afirmația că diferite capitole, 
suferă de lipsa extensiunii. Din 
multe dintre ele s-ar putea 
scoate un veritabil roman pe 
care autorul îl nimicește prin 
înghesuirea întîmplărilor pe 
prea puține pagini. De exemplu 
în capitolul II se narează des
pre Nick (care nu prea are nici 
o legătură cu Nick din alte 
părți ale narațiunii) ce printr-un 
compliment îndrăzneț cucerește 
pe soția șefului său, iar femeia 
va contribui, în consecință, ma
siv, la ascensiunea protejatului 
ei. Totuși Nick nu este un Ras- 
tignac, cum oărea la prima ve
dere, ci, ca un adevărat om al 
timpurilor noi, nu dorește îm
plinirea unor scopuri personale, 
ariviste, ci retrogradarea șefului 
său, o mostră de incapacitate. 
Din această înlocuire a carieris
mului cu lupta pentru doborî- 
rea incapacității s-ar fi putut 
scoate .un foarte interesant ro
man. Autorul, nerăbdător însă, 
grăbește deznodământul și con
strucția epică ce se anunța își 
pierde consistența, nerămînînd 
decît un joc agreabil, în care ai 
impresia că prozatorul își pune 
personajele, ca în filmul mut, 
să se miște cu o repeziciune 
nefirească.

Gh. Suciu 
lectorilor săi — . 
dezinvolt, inteligent, puțin teri
bilist i „Autorul consideră că e 
bine să spună cîteva cuvinte 
despre povestirea care urmează 
și personajul ei încă înainte ca 
iectorul binevoitor să se decidă 
să-și piardă timpul și să-și dea 
osteneala să o citească Aceste 
scurte mărturisiri nu vor dăuna 
de altfel povestirii, pentru eă 
ea nu ° dintre acelea în care 
orice amănunt dezvăluit cu un 
ceas sau o clipă mai devreme 
face să-i dispară farmecul. Po
vestirea noastră probabil nici

cartea 
denu-

se adresează 
într-un stil

cărții nici nu trăiește 
este interesant

in- 
în 

o 
a-

al 
dividual, ci 
măsura în car*’ reprezintă 
categorie. Scriitorul are, în 
ceasta carte, calități de moralist 
și nu instinct epic. Analiza re
marcabilă a stărilor sufletești 
a doamnei Stela, din cauză că 
personajului nu i se dă răgazul 
să trăiască în narațiune, este în 
fond o observare a Femeii, în 
genere, ce ține să suie pe pie
destale înalte pe bărbatul iubit. 
„Aveam cîteodată impresia că 
ea se închipuie aidoma unei re
gine vechi, orgolioase cum au 
fost împărătesele bizantine, care 
face tot posibilul pentru a pre
schimba singele din venele a- 
mantului ei plebeu într-unul 
albastru și apoi a-1 ridica pe 
treptele ierarhiilor pînă la dem
nitatea de rege, pentru ca a- 
tunci, părăsindu-și soțul bătrîn 
și scorțos, 
cu el“

Sigur că 
puternică, de 
poate ajunge 
anume adevăr, 
rămîne pe primul plan, pe cînd 
la Gh. Suciu, este clar, că ea 
servește doar drept accesoriu.

Această tendință de abstrac
tizare, în fond, nu putea duce 
decît la formulări aforistice no
tabile i „Ideile nu se pot fura, 
ele nu aparțin nimănui, pentru 
o idee se poate încerca ceva, se 
poate lupta pentru ea, dar a- 
ceasta e cu totul altă căciulă. 
Idei în stare pură nici nu există

să
în

se poată căsători
orice operă epică 
la observație se 
la enunțarea unui 

dar observația

o idee 
cum o 
această 
fi cîș- 
se re-

domnule, tot așa cum multe din 
elementele chimice nu se află 
în stare pură în natură, 
e o sugestie și depinde 
înțelegi și ce faci cu 
sugestie“. (Aforismul ar 
tigat în strălucire, dacă
nunța la stilul familiar, nepo
trivit cu gravitatea moralistu
lui). Iată o altă propoziție, o 
perifrază, probabil involuntară, 
a camilpetrescienei „Cită luci
ditate, atîta dramă“ i „Ne naș- 
tem copii, zice Nick, și murim 
utopici, ferice însă de cei ce 
nu știu acest lucru, căci a lor 
va fi împărăția cerurilor“. Se 
mai pot da multe alte exemple i 
„Să nu confundăm jocurile in
tre ele, sint jocuri și jocuri, 
numai uneori ne putem juca 
de-a jocul“.

Cînd nu se menține însă ten
siunea intelectuală, scriitorul 
poate să cadă în platitudine i 
„Cind te simți obosit, zice Nick, 
trebuie să te culci, să dormi 
șapte, opt ore și apoi să te 
trezești și să vezi ce ai sau ce 
mai ai de făcut“.

VICTOR ATANASIU

Tudor Vianu vorbea de o cri
ză a ideii de artă în literatura 
europeană dintre cele două răz
boaie, susținînd afirmația mai 
ales pe exemple din domeniul 
prozei. Literatura, după opinia 
sa, ar fi apelat prea mult la 
documentul de viață nud, near
tificializat prin elaborări și prin 
invenții. Criticul se referea la 
succesul extraordinar al jurna
lului intim, al însemnărilor de 
călătorie. 
Nevoia de autenticitate 
adevăr nu dusese literatura Ia 
naturalism dar o împinsese în
tr-o criză ce ținea de esența ei.

Susținătorii documentului viu, 
care spune totul, care conține 
adevărul în el, și care-1 expri
mă fără un intermediar — scrii
torul — nu-și dădeau seama că 
jurnalul nu era în fond o în
registrare fidelă a unui univers 
real ci un raport mai mult sau 
mai puțin sincer între un autor 
și lume. Jurnalul conține, prin 
condiția lui, o ficțiune, un con
tact transfigurat. Orice fapt 
deosebit, orice întîmplare sau 
orice dramă, reprodusă cu •*- 
xactitate, decupată din timpul 
și din spațiul ei seamănă cu un 
subiect literar fără ca să fie 
literatură. Mai exact, subiecte
le literare, dramele imaginate, 
chiar dacă nu seamănă cu un 
anumit fapt real, sînt litera
tură

Asistâm în viață la atîtea tra
gedii, ni se par acțiunile oame
nilor niște motive pirandeliene, 
ne impresionează iubirile feri
cite sau nefericite, participăm la 
dezastre pe care le uităm dar 
nu putem uita niciodată drama 
lui Hamlet sau a Anei Kare- 
nina.

Autenticitatea singură nu asi
gură faptului de viață — chiar 
în expresie literară — caracte
rul artistic. Doza de ficțiune 
necesară, recrearea materiei 
orimare, conține secretul artei. 
Chesterton, comparînd basmul 
cu romanul, spunea că în pri
mul caz, un autor comun creea
ză eroi extraordinari pe cînd în 
cel de al doilea un autor ex
traordinar creează, și e bine 
că e așa, eroi comuni. Scriito- 
torul englez se raporta deopo
trivă la puterea și nevoia noas
tră de vis dar și Ia autenti
citatea plăsmuirilor.

In ultima vreme, la noi, ca și 
în lume, „se poartă" romanul 
cu cheie, romanul care prezintă 
personaje reale (unele chiar cu

al documentarului, 
și de

funcții reale), un fel de perso
naje — documente. Se bucură 
de un mare succes descoperi
rile subiectelor de roman des
chis, subiectele de senzație, în
tr-un fel lumea din dosare a 
devenit direct literatură. Setea 
noastră de autenticitate este sa
tisfăcută, dar nu și setea de ab
solut, senzație pe oare ți-o pro
cură numai arta. Subiectele 
nude, dramatice prin condiția 
lor existențială, sînt extraordi
nare teme de reportaj, de bio
grafie foiletonistică. Asemenea

că natura Începuse să semene 
cu pînzele lui Whistler. Absur
dul există în viață, nu e inven
tat de autori, dar oamenii l-au 
observat și l-au 
viață după ce autorii 
coperit inventîndu-1. 
Alexandrei Muntean, 

a 
un 
Și jurnal

reținut din 
l-au des- 
Jurnalul 
din ex- 
lui Mi- 

document 
document 

publi- 
de

cepțicnala carte 
hai Stoian, e 
de viață dar 
literar; acest 
cat în întregime, necoafat 
redactori (Mihai Stoian n-a fă
cut-o și e împotriva stilizărilor

Document
și ficțiune
li terară

producții au șl un public fidel. 
Departe de noi gîndul de a 
nega valoarea lor pentru lite
ratură. Cele Cinci romane trăi
te, prezentate cu dexteritate, aș 
spune cu prestidigitație de un 
ziarist modern, de Mihai Stoian 
sau dosarele reale din volumul 
Un caz de dispariție al lui Ha- 
ralamb Zincă mi-au oferit pa
gini seducătoare, dar seducția 
rămîne numai senzorială, impli
cațiile, fără să fie subllterare, 
sînt preliterare. E un fel de 
introducere în roman, o mate
rie vie, o materie-document, o 
materie mal literară. Incontes
tabil, decît multe „romane“, 
dar fără să fie prin ea însăși 
eficientă. Intervenția autorului 
face din cazurile reale, cazuri 
mai reale : pare paradoxală a- 
ceastă afirmație dar oamenii 
judecă lumea, In esențele el, 
prin tipologiile artistice. De 
aceea se «punea poate cindva

redacționale) ar avea statutul 
unei opere literare, dar in car
tea citată ne impresionează ca 
document zguduitor pe care un 
romancier și-ar putea clădi o o- 
peră. E un subiect de roman, 
interferat pentru a satisface și 
a asigura senzaționalul, de cu
pluri inteligente dar inconclu
dente pentru construcția epică. 
Aceste filme epice, de mare au
diență, alimentează însă nevoia 
de noutate și de senzațional, 
cum spuneam, agită și mobili
zează spiritele, contribuie la 
formarea și reformarea unor 
sentimente sociale. Societatea 
participă la drama unui om, ui- 
tîndu-1 după ce impresia pri
mară, impresia de șoc, trece. 
Personal sînt împotriva romane
lor 
de 
de 
va 
larg consum.

care speculează mari teme 
succes, a romanelor cerute 
un public avid, deci împotri- 
acestel literaturi așa-zisă de 

Dar împotrivirea

mea se justifică numai prin 
faptul că și marile opere lite
rare sînt, sau trebuie să fie, 
creații de larg consum fără ca 
autorii lor să le intenționeze a- 
cCst itinerar. Romanele de maie 
audiență, create după gestul u- 
nui anumit public sînt cărți la 
modă, sînt cărțile unui anumit 
val, pe cînd operele de artă, 
marile opere, nu sînt cărțile 
doar unei generații sau unei e- 
poci sînt în același timp și căr
țile lumii și ale timpurilor. Ast
fel, biografiile romanțate, măr
turisirile, jurnalele, convorbiri
le, interviurile, revelatoare pen
tru înțelegerea operei sînt și 
pot deveni operă dar nu pot sta 
pe același picior de egalitate 
cu marile creații pe care le ex
plică. Convorbirile lui Goethe 
cu Akerman sînt altceva decit 
Faust ; chiar eseurile din Ade
văr și poezie altceva decît poe
ziile titanului. Jurnalul lui 
Charles Baudelaire nu poate e- 
chivala Florile răului, dar per
cepția poemelor în sensibilita
tea noastră e alta prin publi
carea paginilor de jurnal.

Revenind la ideea inițială a 
eseului nostru, la ranortul din
tre document și ficțiune, con
chidem : ficțiunea artistului îm
bogățește realitatea prin intui
țiile pe care le operează. Din
colo de jurnale și însemnări, 
dincolo de documente (extraor
dinare prin natura lor), artis
tul conferă operei un element 
nou : el construiește o nouă 
realitate prin care Se explică 
sau in care se cuprinde reali
tatea însăși care, altfel, ar fi 
amforă din acest punct de ve
dere.

O înserare frumoasă e fru
moasă și în realitate dar ea se 
consumă ca fenomen temporal ; 
războaiele sînt impresionante și 
oferă societății, în mersul unor 
generații de-a rîndul, subiecte 
epice orale sau date înscrise 
în cărțile de scoală. Dar răz
boaiele se rețin în eternitate din 
opere. Un exemplu îl oferă Ilia- 
da. Romanele moderne, lucrul 
pare banal, s-a spus de mii de 
ori. sînt niște Tliade.

Chiar în forma jurnalelor la 
persoana I, totul este o pro
blemă de metodologie, operele 
literare conțin ficțiunea necesa
ră pentru a defini realitatea. In 
această privință jurnalul e o 
formă a romanului.

Aș începe suita notațiilor pe 
marginea unei recente agende 
muzicale, relevînd înainte de toa
te o manifestare care nu depă
șește la ora actuală amplitudini
le unui concert școlar dar anunță 
se pare evenimente concertistice 
de prim ordin ■ recitalul în care 
eleva Mihaela Sturza din clasa 
a Xl-a a Liceului de muzică din 
localitate s-a manifestat într-o 
triplă ipostază : pianistă, poetă 
și compozitoare.

Din cele trei ,,episoade" ale 
recitalului, o mențiune specială 
merită momentul dedicat compo
zitoarei Mihaela Sturza. Compo
zitorul Eduard Terenyi, lector al 
Conservatorului „Gheorghe Di- 
ma“, creator care urmărește de 
mulți ani evoluția elevei, mi-a 
spus: Compozițiile Mihaelei
Sturza se disting prin claritate, 
echilibru și expresivitate. Colo- 
ristica, transparența sonoră a 
„Preludiilor marine“ și a liedu
rilor pentru mezzosoprană, flaut, 
harpă dovedesc înțelegerea adec
vată a mijloacelor de expresie.
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sub zodia acestor Carpați 
numele noastre unite, 
urcă spre culmile 
zilei de miine I

STEAUA COCORILOR
GRIGORE HAGIU

NICOLAE IOANA
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PLATON PARDĂU

RUSALIN MUREȘANU

Silabele tale 
trezesc mugurii, 
inaltă corolă 
tub aura vremii.

Curat întru marile 
sărbători ale anului, 
stau într-o limpede inimă de izvor 
și așteaptă in inima mea 
primăvara patriei mele : 
deschide-te, inimă, 
primește-mă, patrie I

timpul vor veni trupuri 
sporească acest gind. 
sint singur ci sigur de mine 
acest munte al vieții 
unde vorba spusă se rotește in jur,

Drum către mare-mi alung 
prin fluiere lin murmurate, 
o stea făcută numai din cocori 
a explodat departe-n univers 
și marginile ei abia acum ne-ajung, 
aripâ-nceată, 
aproape fără scrum.

Stau nemișcat, 
cu fața către stele, 
să-mi inverzeascâ boabele de griu din trup;
eît de roz se străvede ți înmiresmat 
cerul gurii de miel —
parcă am tăvălit prin cimpuri cu flori 
oase plăpinde și pline de suc ți de miere.

lată pădurile noastre de goruni și de ulmi 
Aici pe prispa de Apus a zării I
O, cit s-au inălțat însoritele culmi 
Urcate adine in istoria țării I
De-aici și-a întins brațul ca pe o rădăcină 
Gelu spre toată istoria,
Botezind gorunii-ngemănați in lumină : 
Tu vei fi Doja, tu vei fi Horia I

Dat i-a fost țării acesteia,
Să se incunune cu un nume de OM ;
Dat i-a fost lumii să-i audă numele omenesc, 
Pe lingă Carpați și Dunăre ți marile păduri 
Ne-am numit după cum
Cineva a stat piept la hotar 
Și a zidit cetățile păcii.
Numele acesta omenesc al țării îl rostim acum, 
Numindu-I pe el omenețte,
Numindu-I cu vocalele pline, 
Intre bărbații pe care neamul știu 
Să-i păstreze de-a pururi in sine,
Intre bărbații pe care mersul mulțimilor, 
li soroci să rămină de-a pururi in neam. 
Urarea aceasta lumea o ascultă, 
De aproape și de departe,
Trece foșnind prin codrii aerului, 
Umblă pe riurile cu corăbii de cositor, 
De departe și de aproape lumea 
Ascultă,
Și aude că sintem aici,
Toți împreună, 
ta Carpați și la Dunăre, 
încununați cu un nume de OM.

Scrisoare de la
Neagoe JBasarab

Eu sint aici căldură și formă și clipă
braț ți sărut
dar aburul acestor brațe nu e al meu
El se inalță pe deasupra clădirilor pină la steaua 
care in singele tuturor licărește.
Eu pot muri, eu aș putea să nu mai văd căldura clipei 
dar patria nu poate să moară. Pot să dorm 
ți să mă deștept singur
dar patria nu se poate deștepta singură.
Pot închide ochii pe brațele
trandafirilor
dar trandafirii vor ieși tot timpul in lume 
dar culoarea roșie tot timpul va mișca zorii 
tot ” '
să 
Nu
Pe 
de 
poate întuneca sau iubi 
marea sărată ca singele meu.
Să crească printre stirpe stirpea mea
ți eu să-mi așez capul liniștit in vadul patriei.

Priviți I acesta-i gorunul fără moarte 
Nepot vestit al străbunilor,
Străbun al viitorului pină departe 
lancu gorunul gorunilor I 
lată pădurile noastre crescind in suișuri, 
Păduri tinere fără furtuni, fără zbuciume 
Seve trăgind din cele trei Crișuri 
Și din trase pe roată femure de buciume I

REVISTA REVISTELOR
Nu toți cumpărătorii unei 

reviste cumpără revista res
pectivă pentru a o citi in în
tregime. Numai eu, de exem
plu. cunosc cel puțin o sută 
de oameni, pentru care toa
tă literatura română și uni
versală se rezumă doar la 
cîteva romane polițiste sau 
de aventuri, dar care cum
pără cu regularitate revista 
România literară. Paradoxal, 
nu ? Aparent ! Pentru că cei 
despre care vorbesc nu cum

pără sus-numita revistă de
cît pentru a citi o fărîmă din 
ultima ei pagină : rubrica d® 
sport.
Neagu într-o pe 
țoasă, pe atît de 
tă și amețitoare 
mânească. Să încercăm
ne închipuim revista lipsită

susținută de Fănuș 
cit de c»l- 
înmiresma- 
limbă ro

șă

de această rubrică — și după 
aceea să ne aducem cu 
nostalgie aminte de alte ru
brici, care, din cine știe ce 
motive, au dispărut pe ne
așteptate din unele publica
ții ale noastre.

Revista Luceafărul ne o- 
bișnuise într-o vreme să ne 
ofere săptăminal cîte un 
proverb de-a! lui Nicolae 
Velea, proverb pe care au
torul ..Porții" nu se mulțu
mea doar să-l enunțe, ci-1 și 
demonstra epic, cu persona
je și cu mijloace lingvistice 
care-i aparțin in exclusivi
tate Ce s-a întîmplat cu a- 
ceste Proverbe ? Mai întii 
au început să fie îmbrînrife 
ca niște cenușărese dintr-o 
pagină în alta, tot mai spre 
coada revistei, pentru ca în 
cele din urmă să nu se mai

găsească pentru ele nici-un 
pic de loc. Cui i-or fi stat 
în drum aceste frinturi de 
isteață limbuție românească, 
cine s-o fi fot împiedicat de 
ele și ie-a dat pe tăcute pe 
ușa revistei afară ? Atragem

decit o simplă poștă a re
dacției, precum și cronicile 
sale sportive sint mult mai 
mult decît niște simple cro
nici sportive, sint chiar alt
ceva, ceva ce nu și-a găsit 
încă un nume pe potrivă.

Absente
atenția că întrebarea o pu
nem in primul rînd pentru 
noi înșine : dacă o vor re
cepta si cei in măsură să 
dea un răspuns, cu atit mai 
bine !

Tot in Luceafărul ne obiș
nuisem să citim „Poșta re
dacției" semnată de Fănuș 
Neagu. rubrică pe care o ci
team cu plăcere, chiar dacă 
nu mai eram de mult înce
pători în ale scrisului, pen
tru că ceea ce izbutea să 
facă Fănuș Neagu din a- 
eeasti rubrică era mai mult

Dar să revenim la „Poșta 
redacției" și să notăm că 
este absentă de multă vre
me din paginile Luceafăru
lui ; absență inadmisibilă 
într-o publicație despre care 
se spune ..că se ocupă in 
permanență de producția li
terară a tinerilor căreia îi 
dedică un larg comparti
ment", așa cum afirmă in 
ultimul număr al revistei — 
9 (566) din 3 martie 1973 — 
redactorul ei șef, Virgil Teo- 
dorescu, în articolul specta
culos intitulat „Mînie de ve-

lur". Și deși articolul se sub
intitulează Preliminarii pen
tru o eventuală „Poștă a re
dacției“, nu ne prea vine să 
credem că tinerii, după c<> 
sint beșteliți cum sint bește
liți de ruiniosul plaivaz al 
venerabilului poet, vor mai 
îndrăzni să scrie pe vreun 
plic cu încercări de poezie 
sau proză adresa Luceafă
rului.

Cu nostalgie înregistrăm 
și îndelungata absență a ru
bricii „Creație și frumos in 
rostirea românească", susți
nută cindva de Constantin 
Noica in paginile României 
literare cu texte care invi
tau pe toți slujitorii acestei 
limbi și pe toți cei care se 
slujesc de ea la meditații 
profunde asupra bogățiilor 
de spirit ascunse in obișnui
ta curgere a silabelor vor
birii noastre.

Absente sînt de tnuJtă 
vreme și acele acțiuni, de
venite atit de populare, ale 
României literare, în care 
redactorii și colaboratorii

După părerea mea, cea mai pro
mițătoare calitate a foarte tinerei 
compozitoare constă în căutarea 
unui stil personal și eu cin cer
titudinea că-l va găsi foarte cu- 
rind...

• Am asistat, zilele acestea, la 
Cluj, la un spectacol cu opera 
comică pentru copii a lui Theo- 
dor Bratu, „Punguța cu doi 
bani“, savuroasă versiune muzi
cală a basmului lui Ion Creancă ..

Conceptul regizoral al lui A- 
lexandru Szinberger. remarcabila 
artă a cîntăreților clujeni, au im
primat acțiunii ritm, au dat spec
tacolului întregul farmec capabil 
să-i atragă pe copii, pe tineri — 
ceea ce ni se pare esențial — 
și spre alte manifestări ale sce
nei lirice.

• Prezența lui Daniil Șafran 
pe afișul Filarmonicii din Cluj a 
dat simfonicului dirijat de Emil 
Simon un înalt coeficient de a- 
tractivitate.

In același simfonic am mai as» 
cultat alături de o vibrantă tăl
măcire a Variațiunilor de Brahms, 
pe o ternă de Haydn, o nouă lu
crare a lui Vasile Herman „Post
ludiu“ — scris în 1972, ca un o- 
magiu adus memoriei lui Avram 
lancu.

In catalogul de creații, semnat 
de Vasile Herman, Postludiul este 
încadrat de Cantilații și Polifonia 
pentru 7 grupe instrumentale și 
el mi se pare nu numai o etapă 
în evoluția artistului, ci o sin
teză a căutărilor actuale ale u- 
nui înzestrat creator.

IOSIF SA VA

Oră de teorie la Liceul de mu
zică și arte plastice din Oradea.

Foto: Em. TlNJALA

importanți ai revistei se în- 
tilneau cu cititorii din dife
rite medii sociale pentru o 
mai bună cunoaștere re
ciprocă, schimbind, cu fo
loase de ambele părți, între
bări și răspunsuri, impresii 
și judecăți de valoare, — 
acțiuni în cadrul cărora cul
tura și arta pășeau la pro
priu în rindul maselor de 
oameni ai muncii din patria 
noastră.

Spațiul acordat rubricii 
pe care o semnăm nu ne în
găduie să luăm acum in dis
cuție toate absențele, moti
vate sau nemotivate, din pu
blicațiile culturale româ
nești. Mărturisim că nici nu 
ne-am propus un astfel de 
scop. Ceea ce ne-am propus 
a fost doar să atragem aten
ția asupra fenomenului, pen
tru a nu-i permite — atit 
cit ne stă în putere — să 
evolueze în continuare în 
sensuri nedorite nici de noi, 
nici de sutele de mii de ci
titori.

VASILE VĂDUV A
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hotarî r e a
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. cu privire la
dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului

tu spianai plehareì °ariidìilui

«Oll« JPERAIiîA, RESPONSABILĂ. EFICIENTĂ

Partidul și statul nostru a- 
cordă educației fizice si spor- 
tului un rol tot mai important 
in formarea multilaterală a 
omului societății socialiste. 
Educația fizică și sportul, ac
tivități de interes național, re
prezintă o parte componentă a 
procesului de educare comunis
tă a tineretului, a maselor largi 
de oameni ai muncii.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, în a- 
nii construcției socialiste, oda
tă cu dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, cu ridicarea 
continuă a bunăstării poporu
lui s-au obținut progrese și in 
domeniul educației fizice și 
sportului. A crescut numărul 
cetățenilor care practică exer
cițiile fizice, sportul și turis
mul. într-o serie de ramuri 
sportive s-au obținut rezultate

I. in domeniul educației fizice 

și sportului de masă
1. în ansamblul mișcării 

sportive, cea mai largă formă 
de participare a întregului ti
neret, a populației, la practi
carea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului trebuie să o 
reprezinte sportul de masă, 
mijloc de bază pentru fortifi
carea organismului si dezvolta
rea capacității fizice a tuturor 
cetățenilor patriei.

2. Activitatea de educa
ție fizică și sportul de masă 
vor fi orientate ou prioritate 
spre folosirea formelor simple, 
accesibile, desfășurate în aer 
'liber. O deosebită atenție se va 
acorda activităților sportive și 
turistice care se pot practica în 
mod organizat sau independent 
Si au influență favorabilă asu
pra stării fizice și sănătății, ex
tinderii atletismului, gimnas
ticii, excursiilor, înotului, mer
sului pe bicicletă, schiului, pa
tinajului, precum și altor ra
muri sportive.

3. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport 
răspunde de realizarea unitară 
a sarcinilor stabilite în dome
niul educației fizice și sportu
lui de masă.

Uniunea Generală a Sindi
catelor, Uniunea Tineretului 
Comunist, Ministerul Educației 
și învățămintului, Organizația 
Pionierilor și celelalte organi
zații de stat și obștești cu atri
buții in mișcarea sportivă răs
pund de organizarea și desfă
șurarea educației fizice și a 
sportului de masă în domeniile 
lor de activitate, asigurînd ca 
întregul tineret, masele oame
nilor muncii să practice siste
matic exercițiile fizice și spor
tul.

4. Sindicatele, organiza
țiile de tineret și asociațiile 
snortive din întreprinderi și in
stituții vor extinde formele de 
practicarea exercițiilor fizice, 
organizarea de activități sporti
ve. turistice și întreceri pentru 
cucerirea titlului de fruntaș pe 
unitate în diferite ramuri spor
tive care să cuprindă masa 
largă a salariaților, bază acti
vităților constitulnd-o atelierul, 
secția, sectorul. 

II. În domeniul educației fizice, 

al sportului școlar și universitar

MIHAIÏÎIMOFTE
(Urmare din pag. I)

lui de promovați cu peste 5 la 
sută, precum și înrolarea unei 
treimi din studenții ieșeni în 
rîndul integraliștilor cu note de 
numai 9 și IO sînt cîteva aspec- 

Ite care se formulează ca echi
valent al dorințelor pe care 
asociațiile studențești și le ex
primau la începutul anului uni
versitar în curs. în strînsă le
gătură cu, aș numi-o intențio
nat așa, sesiunea teoretică, aș 
dori să subliniez și rezolvarea 
cu mai mult succes de către 
studenți a examenelor aproape 
zilnice pe care le-a presupus 
întregul semestru, privite ca 
sesiune a integrării școlii su
perioare în producție. Făcînd 
bilanțul unei astfel de sesiuni, 
am remarca eforturile tuturor 
institutelor, ale asociațiilor de 

I soluționare practică a mă- 
I surilor stabilite de partid, efor

turi concretizate in rezultatele 
ohținute pe linia transformării 
întreprinderilor industriale și 
instituțiilor ieșene in adevărate 
amfiteatre ale pregătirii și for
mării viitorilor specialiști Con- 

Ieluzia acestor ,,două sesiuni“ 
incluse în primul semestru al 
anului universitar constituie, în 
același timp, și fundamentul ex
perimental al unor valoroase 

I inițiative și propuneri care au 
și început să se materializeze 
sau sînt în curs de a se mate
rializa tn cinstea celei de a IX-a 
Conferințe a U.A.S.R. între a- 
cestea, aș cita suita de acțiuni 
complexe incluse și în progra-

mul Comitetului județean Iași 
al U.T.C., care își propune 
realizarea unei strinse colabo
rări între asociațiile studențești 
și organizațiile U.T.C. din în
treprinderile și instituțiile la
șului, înființarea comisiei de 
tineri specialiști din producție 
și studenți pentru organizarea 
și dirijarea activității de cerce
tare științifică a tinerilor ingi
neri și tehnicieni și a tinere
tului studios în strînsă legătură 
cu cerințele economiei, alcătu
irea colectivelor de studenți din 
facultăți cu nrofi! diferit în ve
derea studierii și optimizării 
proceselor tehnologice in dife-

rite întreprinderi din Iași, con
stituirea comisiei de studenți 
și cadre didactice pentru orien
tarea școlară și profesională a 
elevilor, foarte apropiata edita
re a unor caiete de informati
că, precum și înființarea in
tr-un viitor apropiat a unui 
centru de traducere care să uti
lizeze vacanța studențească în 
vederea asigurării unei cît mai 
bogate bibliografii în limba ro
mână necesară studenților din 
centrul nostru universitar. 
Luate ca efect al unei susținu
te munci poiitico-ideologice. ale 
întîlnirii nemijlocite și serioase 
a studenților eu producția, a- 
ceste cîteva inițiative și propu
neri, care nu epuizează desigur 
numărul celor înscrise in agen
da de lucru a C.U.A.S. pe cen
tru, vin să ateste, în același 
timp, participarea din ce în ce

valoroase în competițiile inter
naționale.

Cu toate acestea, rezultatele 
nu sînt pe măsura cerințelor 
societății noastre, a posibilită
ților și condițiilor de care dis
pune mișcarea sportivă. înde
plinirea programului de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate presupune ca 
educația fizică și sportul, inte- 
grîndu-se organic în ansamblul 
muncii educative, să contribu
ie mai activ la formarea tinerei 
generații, la menținerea și în
tărirea sănătății, la asigurarea 
unor forme variate și atractive 
de rec-reere a maselor, la creș
terea capacității lor de muncă.

Pentru continua îmbunătățire 
a întregii activități de educație 
fizică și sport, Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român hotărăște i

5. în mediul rural, orga
nizațiile U.T.C., cu sprijinul 
conducerilor unităților agricole 
și consiliilor populare, vor ex
tinde și permanentiza pe sate, 
comune, grupe de comune con
cursuri, întreceri care să de
semneze pe cel mai bun spor
tiv la diferite ramuri și probe, 
festivaluri, serbări și duminica 
cultural-sportive.

6. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, îm
preună cu organizațiile de stat 
și obștești cu atribuții în do
meniul sportului, vor organiza 
complexul polisportiv, denumit 
,,Sport și sănătate'“, precum și 
o competiție de masă cu carac
ter republican pentru pionieri, 
elevi, studenți, militari, tineri 
muncitori și țărani, care va în
cepe cu unitățile de bază. A- 
ceastă competiție se va desfă
șura pe etape comunale, oră
șenești, județene, interjudețene 
și se va încheia la fiecare doi 
ani cu finale pe țară.

7. Consiliile populare, îm
preuna cu consiliile pentru e- 
ducație fizică și sport și cu con
cursul asociațiilor de locatari, 
se vor preocupa de organizarea 
unor activități sportive variate 
în cartiere și zonele de agre
ment ale localităților, extin- 
zîndu-se centrele pentru de
servirea sportivă a populației.

8. Ministerul Apărării Na
ționale și Ministerul de Inter
ne vor îmbunătăți și diversifi
ca formele și mijloacele desti
nate pregătirii fizice â milita
rilor, prin extinderea activită
ților sportive tehnico-aplica- 
tive.

9. Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist, îm
preună cu Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul Educați
ei și învățămintului, Consiliul 
Național al Organizației Pioni
erilor, Ministerul Sănătății și 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport vor asigu
ra creșterea ponderii exerciții
lor fizice și sparturilor tehnico- 
aplicative în cadrul pregătirii 
tineretului pentru apărarea pa
triei.

mînt în cadrul orelor de educa
ție fizică din școlile de toate 
gradele. în acest scop, progra
mele de educație fizică vor fi 
orientate tn așa fel incit să asi
gure un conținut adecvat pregă
tirii temeinice a elevilor și stu
denților : cea mai mare parte a 
activităților se va desfășura în 
aer liber. Planul de învățămînt 
pentru unitățile preșcolare va 
ctlurinde, zilnic, jocuri și exer
ciții fizice adecvate vîrstei co
piilor.

2. Ministerul Educației și Tn- 
vățămîntului și Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport vor stabili norme de pre
gătire fizică pe categorii de 
vîrstă a elevilor ; aprecierea 
gradului de pregătire fizică și 

INIȚIATIVE CARE l'RflAIIAZĂ CONFERINȚA A IVA A U.A.S.R.

sportivă a elevilor se va face în 
funcție de îndeplinirea acestor 
norme. în învățămîntul superior 
se vor stabili probe de aprecie
re anuală a pregătirii fizice a 
studenților. Criteriul principal 
de măsură al muncii cadrelor 
didactice de specialitate îl vor 
constitui rezultatele obținute de 
către elevi și studenți în înde
plinirea normelor și prohelor.

3. Pe baza programelor unice 
de activități sportive de masă, 
organizațiile U.T.C., de pionieri, 
asociațiile studenților, cu spri
jinul direct al conducerilor șco
lilor, institutelor și al cadrelor 
didactice, vor organiza cu regu
laritate, în afara orelor de în- 
vățămtnț și la sfîrșit de săptă- 
mină, în taberele școlare și stu
dențești, campionate și competi
ții interne pe clase, școli, ani 
de studii, facultăți, crosuri de 
masă, marșuri, excursii și dru
meții, turism, precum și alte

III. in domeniul sportului 

de performanță
1. Alături de dezvoltarea edu

cației fizice în rîndul oameni
lor muncii un loc important tre
buie să-1 dețină sportul de per
formanță, in vederea afirmării 
pe o scară tot mai largă a talen
telor, îmbunătățirii continue a 
rezultatelor și reprezentării cu 
demnitate a sportului românesc 
In competițiile internaționale.

2. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport va e- 
labora norme de activitate și 
clasificare sportivă obligatorii 
pentru sportivii de mare perfor
manță, pornind de la nivelul ce
rințelor mondiale. Activitatea 
cadrelor tehnice, cluburilor, uni
tăților sportive din învățămînt 
și federațiilor va fi apreciată 
după felul in care sportivii vor 
îndeplini aceste norme. în a- 
celași timp vor fi iuate măsuri 
pentru îmbunătățirea sistemului 
și nivelului competițiilor repu
blicane, stabilindu-se parametri 
cit. mai apropiați de cei reali
zați la competițiile internațio
nale.

3. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport va în
tocmi pentru fiecare ramură de 
sport un plan de dezvoltare, 
pînă în 1980, care va cuprinde 
măsurile și sarcinile federațiilor, 
organizațiilor și inșfiipțiilor ' cu 
atribuții în mișcarea“ sportivă, 
ale județelor, cluburilor și uni
tăților sportive din învățămînt.

4 Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, orga
nizațiile si instituțiile cu atri
buții In domeniul sportului, fe
derațiile si cluburile sportive Isi 
vor concentra principala atentie 
în vederea dezvoltării ramurilor 
sportive care au posibilități si 
perspective reale de afirmare, cu 
o pondere însemnată în progra
mul Jocurilor Olimpice, al cam
pionatelor mondiale și europe
ne : atletism, lupte, caiac-canoc, 
canotaj, gimnastică, box, tir, 
scrimă. înot, haltere, judo. De 
asemenea, vor fi luate măsuri 
pentru afirmarea ne plan inter
național a echioelor românești 
la locurile sportive — handbal, 
fotbal, volei, tenis de cîmo, 
polo, baschet, tenis de masă, 
rugbi, popice, sah. precum si a 
soorturilor de iarnă — schi bia- 
th-n. bob, natinaj, hochei.

Pînă la data de 30 aprilie a.c. 
se va elabora un program spe
cial de pregătire a sportivilor 
pentru Jocurile Olimpice din 
1975, concentrîndu-se eforturile 
spre acele sporturi și probe 
unde există perspectiva unei 
participări de prestigiu.

5. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, în co

IV. Cu privire la utilizarea judicioasă 
și dezvoltarea bazei materiale
a activității sportive

1. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și or
ganele cu atribuții în domeniul

mai numeroasă, conștientă a 
studenților la rezolvarea pro
blemelor fundamentale care stau 
in fata învățărpîntului superior.

Aș profita de spațiul pus la 
dispoziție pentru a face auzite 
cîteva propuneri ale studenți
lor menite să stimuleze carac
terul permanent al pregătirii 
teoretice, să evite munca în 
salturi sau să lămurească anu
mite situații ambigui încă. în
tre acestea, aș subscrie pentru 
asigurarea unei stahilități mai 
bune a structurii anului de tn- 
vățămînt, echilibrării judicioa
se a numărului de examene din 
cele două sesiuni, o mai atentă

așezare a cursurilor facultative 
care să faciliteze urmărirea ce
lor de interes general de către 
toți studenții care doresc, în
cadrarea acestora numai cu spe
cialiști, precum și pentru elabo
rarea unui sistem de predare 
unitar, cu mijloace moderne, a 
limbilor străine în toate facul
tățile cu profil filologic. Dubla 
subordonare ar trebui înțeleasă 
și ca dublă responsabilitate, 
mai ales de ministerele econo
mice ale căror sprijin se cere 
mereu amplificat tn raport di
rect cu exigențele ridicate de 
integrarea școlii superioare în 
producție. Se cere, de aseme
nea, reașezată practica pedago
gică a studenților din învăță- 
mintul universitar, in sensul 
corelării acesteia eu sarcinile 
didactice și, mai ales, educati
ve ale viitorilor profesori, ți- 

activități sportive cu o largă 
sferă de cuprindere

4. începînd cu anul școlar 
1973—1974, Ministerul Educației 
și învățămintului va lua măsuri 
de pregătire prin unitățile spor
tive școlare a elementelor cu 
calități deosebite pentru diferite 
ramuri sportive, la nivelul ce
rințelor sportului de perfor
manță.

5. Institutul pentru Educație 
Fizică și Sport, facultățile de 
educație fizică vor selecționa 
tineri talentați. cu reale aptitu
dini pentru a deveni sportivi da 
performanță, vor asigura pregă
tirea lor diferențiată în strînsă 
legătură cu cerințele predării și 
practicării educației fizice și 
sportului. în acest scop, vor fi 
îmbunătățite planurile, progra
mele, procesul de învățămînt în 
vederea pregătirii absolvenților 
atît pentru activitatea didactică 
cît și pentru cea sportivă.

laborare cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Ministerul Educa
ției și învățămintului, Ministe
rul Apărării Naționale, Minis
terul de Interne și Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești vor lua măsuri pen
tru asigurarea unor cluburi pu
ternice, in scopul desfășurării 
procesului de instruire ia ni
velul cerințelor internaționale, 
ba principalele discipline se vor 
constitui cluburi pe ramură de 
sport.

6. Se va institui un sistem or
ganizat de selecție a valorilor 
sportive de pe întreg cuprinsul 
țării ; cluburile, județele, orga
nizațiile și instituțiile cu atri
buții în domeniul sportului vor 
asigura tinerilor cu aptitudini 
deosebite condiții de pregătire 
și de afirmare tn sportul de 
mare performanță.

7. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport. Minis
terul Educației și învățămîntu- 
lui și Ministerul Sănătății vor 
lua măsuri tn vederea îmbună
tățirii activității de cercetare 
științifică în domeniul educației 
fizice și sportului, sporind 
contribuția institutelor de cer
cetări și de învățămînt la 
perfecționarea procesului de 
pregătire a sportivilor în con
cordanță cu cele mai bune re
zultate obținute pe plan inter
național, pentru progresul con
tinuu și rapid al mișcării spor
tive din patria noastră.

8. Ministerul Sănătății, îm
preună cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
vor lua măsuri pentru îmbună
tățirea asistenței medico-spor- 
tive și creșterea contribuției 
medicinii sportive la pregătirea 
sportivilor de performanță.

9. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, fede
rațiile, cluburile și ceilalți fac
tori cu responsabilități in do- 
meniul sportului vor întreprinde 
măsuri care să asigure în rîn- 
durile sportivilor o disciplină 
fermă ș! o ordine exemplară, ca 
o condiție de bază pentru dez
voltarea ascendentă a întregii 
mișcări sportive. în toate unită
țile sportive se va întrona un 
climat sănătos, combativ față de 
orice manifestare care contra
vine eticii socialiste, normelor 
de conduită cetățenească și ale 
vieții sportive, dezvoltîndu-se o 
opinie puternică. combativă 
împotriva manifestărilor de ve
detism și a tendințelor de căpă
tuială, care să conducă la for
marea unor sportivi eu o înaltă 
ținută morală si cetățenească.

sportului vor asigura folosirea 
intensă a tuturor bazelor spor
tive și accesul organizat al în- 

nînd seama de rolul conferit 
școlii de principal factor de 
cultură și civilizație atît in 
mediul urban, cît și în cel ru
ral, aspecte actualmente a- 
proape inaccesibile practicii 
studenții''’’

ION OPREA
(Urmare din pag. î) 

la sută, în condițiile în care 
exigența profesorilor a sporit, 
a scăzut, numărul notelor de 5 
și 6 in favoarea notelor de 9 și

10. Față de anul universitar 
1970—1971, cînd la sfîrșitu.I pri
mei sesiuni s-au înscris în car
nete 603 note de 9 și 10, nu
mărul lor este acum de 785. A- 
ceastă diferență sesizează o 
preocupare mai atentă pentru 
folosirea la cote responsabile de 
către studenți a timpului afec
tat pregătirii lor profesionale.

Se pune întrebarea, care este 
contribuția asociațiilor studen
țești, a organelor de conducere 
în obținerea rezultatelor la care 
m-arh referit. Meritul acestora, 
consider eu, este prezența con
tinuă în centrul activității pro
fesionale și, mai ales, prezenta 
la momentul oportun acolo unde 
apăreau fenomenele negative, 
tentativele de încălcare a dis
ciplinei studențești în adună
rile pe care le-am ținut în 
cursul semestrului la nivelul 

tregului tineret la terenurile și 
sălile de sport. Elevii și studen
ții vor avea accesul gratuit pe 
baze sportive pentru desfășura
rea procesului de învățămînt și 
practicarea unor discipline spor
tive.

2. Din fondurile alocate de 
stat și de organizațiile obștești 
se vor realiza construcțiile, spor
tive prevăzute în actualul cinci
nal și în perspectivă, luîndu-se 
măsuri pentru executarea lor in 
termenele stabilite, cu soluții 
simple și economicoase și cu 
posibilități multiple de folosire.

3. Comitetele executive ale 
consiliilor populare, sindicatele, 
organizațiile de tineret și cele

V. Cu privire la perfecționarea 
organizării și conducerii 
activității sportive

1. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, organ 
central cu autoritate deplină în 
toate domeniile activității spor
tive, răspunde de înfăptuirea 
unitară a politicii partidului, și 
statului privind educația fizică 
și sportul. Consiliul Național va 
stabili obiectivele și sarcinile 
majore ale activității de educa
ție fizică și sport, obligatorii 
pentru toate organizațiile și in
stituțiile cu atribuții în mișca
rea sportivă.

2. Pentru a-și exercita în mai 
bune condiții rolul de organ de 
decizie, control și îndrumare 
unitară, Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport va 
avea în componența sa miniștri 
și președinți al organizațiilor 
centrale cu atribuții în dome
niul sportului, alte cadre cu 
munci de răspundere, specia
liști, reprezentanți ai organiza
țiilor sportive, sportivi fruntași 
și cadre cu experiență în acti
vitatea practică. De asemenea, 
va fi îmbunătățită componența 
consiliilor locale pentru educa
ție fizică și sport.

3. Se va acorda o deosebită 
atenție selecționării și utilizării 
în toate organismele sportive a 
cadrelor care dovedesc dragoste 
și pasiune pentru această acti

VI. Cu privire la conducerea de către 
organele și organizațiile 
de partid a mișcării sportive

1. îndeplinirea sarcinilor im
portante ce stau în fața miș
cării sportive impune să se ma
nifeste, mai activ, rolul organe
lor și organizațiilor de partid 
în conducerea șj îndrumarea în
tregii activități de educație fi
zică și sport — componentă de 
seama a muncii de educare so
cialistă a maselor

2. Organele și organizațiile de 
partid au obligația să sprijine 
conducerile organizațiilor spor
tive. cluburile și asociațiile 
sportive, organizațiile de stat și 
obștești pentru a-și îndeplini în
tocmai atribuțiile și sarcinile 
ce le revin, să exercite un con
trol permanent asupra mișcării 
sportive, în vederea ridicării a- 
cesteia la nivelul înaltelor exi
gențe ale societății noastre.

3. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să asigure ca în 
conducerea organizațiilor spor
tive să fie alese cadre bine pre
gătite din punct de vedere poli
tic și profesional ; acestea vo’ 
raporta periodic despre munca 
desfășurată pentru dezvoltarea 
educației fizice și sportului.

4. în spiritul programului da 
educație socialistă a maselor, 
organele și organizațiile de par
tid vor acorda o atentie deose
bită muncii ideologice în rîndul 
sportivilor și cadrelor tehnice, 
pregătirii lor politice, formării 
si dezvoltării conștiinței socia
liste, a calităților morale înain
tate, întăririi sentimentului de 

grupelor și anilor, activitatea 
profesională a studenților a 
fost analizată pe baza partici
pării la examene, a lucrărilor 
practice de laborator, la stagii. 
Prezența la aceste adunări a 
îndrumătorilor de grupe și ani, 
a conducătorilor facultăților a 
contribuit la sesizarea din timp 
a neajunsurilor, la eliminarea 
lor, precum ș! la stabilirea unor 
măsuri de organizare mai echi
librată a sesiunii. Sesiunea tre
cută a fost marcată însă și de 
cei 24 nepromovați din anul I 
— medicină generală și pedia
trie. de cei 19 și respectiv 29 
studenți din anul I fizică-chi- 

mie șl anul III filologie care 
n-au promovat, de cei 14 stu
dent! care nu s-au prezentat la 
nici un examen și 3 studenți 
care au încercat să obțină exa
menele prin fraudă Existența 
acestor fenomene scoate în evi
dență lipsa unei opinii comba
tive împotriva abaterilor, o 
anume pasivitate pentru viata 
colectivului in care muncește și 
învață studentul. La această 
stare de lucruri a condus și 
faptul că unele organe și chiar 
Consiliu) pe C.U. nu urmăresc 
respectarea integrală a progra
mului de activitate Astfel, la 
începutul anului ne propuneam 
o mai dinamică activitate de 
utilizare în revistele institute
lor. la stația de amplificare, prin 
panouri a rezultatelor pozitive 
și negative din viața studen
țească, lucru care a rămaș. după 

sportive vor intensifica acțiu
nea de amenajare a bazelor 
sportive simple, a zonelor de a- 
grement, a spațiilor de joacă și 
sport pentru copii și tineret. în 
proiectele de sistematizare a 
localităților, consiliile populare 
vor prevedea amenajări sporti
ve și zone de agrement.

4. Organele centrale și unită
țile economice producătoare de 
material sportiv, vor îmbunătăți 
calitatea materialelor. echipa
mentului și instalațiilor pentru 
sport, turism și agrement și vor 
diversifica și spori producția a- 
cestora, îndeosebi a articolelor 
sportive de tip popular.

vitate, animate de o înaltă 
principialitate partinică și un 
dezvoltat simț al responsabili
tății ; se va extinde munca 
obștească în mișcarea sportivă, 
sporindu-se contribuția întregu
lui activ la rezolvarea proble
melor educației fizice și sportu
lui.

4. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport. își. va 
îmbunătăți radical stilul și me
todele de muncă manifestînd 
mobilitate și receptivitate față 
de noile tendințe și fenomene 
din mișcarea sportivă, va pro
mova consecvent în activitatea 
sa principiul conducerii colecti
ve și va întări legăturile cu 
unitățile sportive, cu masele 
largi de oameni ai muncii care 
practică exercițiile fizice și 
sportul.

5. Cluburile, asociațiile și uni
tățile de medicină sportivă vor 
fi subordonate atît ministerelor, 
organizațiilor centrale cît și 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport.

6. Se va organiza in acest an 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive care, pe baza prezentei 
hotărîri, va elabora și aproba 
programul de dezvoltare pină în 
anul 1980 a mișcării sportive din 
România-

înaltă responsabilitate față d» 
reprezentarea cu cinste a țării 
noastre în confruntările sporti
ve internaționale.

5. în cursul anului 1973, comi
tetele județene de partid vor 
analiza activitatea sportivă si 
vor stabili măsuri care să asi
gure dezvoltarea sportului d» 
masă In toate localitățile, în în
treprinderi, instituții și unită
țile de învățămînt și creșterea 
aportului acestuia la promova
rea de noi talente în sportul de 
performantă.

6. Presa centrală și locală, 
radioul și televiziunea vor des
fășura o largă acțiune de sti
mulare a populației în vederea 
practicării sistematice a exerci- 
tîilor fizice și sportului, acor- 
dînd o mai mare atentie abor
dării problemelor educației fi
zice, sportului de masă și de 
performanță, generalizării expe
rienței pozitive, muncii de e- 
ducatie în rîndul sportivilor, 
creării unei atmosfere de com
bativitate față de orice tendințe 
negative din mișcarea sportivă.

★

Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. își exprimă convinge
rea că sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, miș
carea sportivă se va afirma tot 
mai puternic, sporindu-și con
tribuția la dezvoltarea armoni
oasă a tinerei generații, a în
tregului nostru popor.

un semestru, tot în faza de 
propunere. Un responsabil pro
fesional își limitează atribuțiile 
doar la scoaterea o dată pe 
lună a absențelor de la decanat 
și informarea consiliilor cu si
tuația de fapt Această inactivi
tate a unora denotă o insufici
entă orientare tn alegerea lor. 
în alegerea responsabilului pro
fesional s-a ținut In general 
cont de mediile obținute, ne- 
glijîndu-se analiza calităților 
acestora, dacă sînt competent! 
să organizeze viața unui colec
tiv, au un spirit de lucru di
namic, știu să se facă ascultați, 
au prestigiu de conducător.

Unora le lipsesc aceste calități 
șl, din această cauză, s-a ajuns 
la situația unei rupturi între 
activiștii asociației și masa de 
studenți, între programul aso
ciațiilor și programul studenți
lor, la activitate formală, su
perficială. Situațiile existente 
vor fi dezbătute în viitorul 
foarte apropiat tn ședințele de 
consiliu și se vor stabili mă
surile necesare. Ne am propus 
o mai substanțială preocupare 
pentru activitatea tuturor stu
denților în procesul de învăță
mînt. îndreptarea atenției în 
special spre analizarea caracte
rului deficiențelor studenților, 
al grupelor. Or. pentru aceasta 
trebuie să ajungem, mai întîi, 
să avem un activ al asociației 
bine format pentru o asemenea 
activitate, pentru o asemenea 
intervenție.

(Urmare din pag. Z) 
tombrîe planul era îndejțdlnit 
conform previziunilor. Dar pen
tru 1973 sarcinile ce reveneau 
ac estui prestigios colectiv a- 
veau să fie mult sporite. Munci-, 
torii și. specialiștii le-au între-' 
git însă cu noi angajamente. 
Totul a fost calculat în asa fel 
ca planul cincinal să fie înche
iat la 30 iunie 1975, adică cu 
șase luni mai repede cum îșii 
propuseseră și se angajaseră în 
fața partidului. Dacă la început 
mai existau unii sceptici, ei s-au 
convins destul de ușor în fața 
argumentelor și soluțiilor aduse 
de comuniștii din uzină, că dis
ponibilitățile sînt chiar mai mari 
decit se credea la început. Baza 
acestora o constituie creativita
tea tehnică, spiritul de organi
zare și gospodărire a producți
ei, inteligența, buna ordine.

— Sensul în care trebuia să 
acționăm, ne mărturisește se
cretarul comitetului de partid, 
era creșterea productivității 
muncii. Partidul, secretarul său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a atras în repe
tate rîndiiri atenția asupra a- 
ce«tor factori care trebuie să 
fie hotărîtori in creșterea pro
ducției, în sporirea eficienței e- 
conomice. La recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. s-a subliniat ia
răși _ necesitatea impulsionării 
activității tn acest domeniu. Pe 
noi. acest tndemn, ne-a găsit 
pregătiți. Tot ce fac, tot ce giin- 

lin avans egal cu 

producția unui schimbi

dese muncitorii, inginerii, teh
nicienii și economiștii noștri vi- 
zează cu prioritate productivi
tatea muncii ca modalitate op
timă pentru realizarea volumu
lui de producție suplimentară 
de 650 000 anvelope cît repre
zintă pentru noi devansarea cu 
șase luni a actualului cincinal.

— Sîntem, cum singur spu
neați, în anul hotărttor pentru 
atingerea performanțelor ne 
caife le doriți. Ce bilanț rapor
tați după două luni de între
cere ?

— Raportăm partidului, am 
raportat și Plenarei C.C al 
P.C.R.. că îndeplinirea angaja» 
mentului nostru se desfășoară 
conform previziunilor si calcu
lelor din grafice, ba chiar mai 
intens decit intuiserăm noi. 
Dună cum se cunoaște, ne-am 
anga<at ca în acest an hotărîtor 
sâ dSm peste sarcinile maxima
le 22 000 anvelope. Știți, desigur, 
că este vorba de Un produs 
deosebit de solicitat pe piața 
externă, iar marca noastră se 
bucură de o trecere care ne da 
mari satisfacții. Din cele 22 OOO 
anvelope am realizat în ianua
rie-februarie 5 000 bucăți. Deci 
si de data aceasta, mai mult 
decit ne-am prevăzut. Sigur, vor 
fi nrohabil unele luni mai gre
le în car” nu vom reuși să fa
bricăm 2 500 de anvelope peste 
sarcinile maximale dar oricum, 
am cîștigat deja o zi de pro
ducție în plus în două luni, 
ne-am asigurat, putem snune, 
ritmul pentru îndeplinirea si 
chiar depășirea acestui nou an- 
gaiarnent. .

Interlocutorul nostru mai a- 
daugă cîteva date : „planul la 
producția marfă pe două luni a 
fost depășit. Productivitatea 
muncii pe salariat a sporit in 
perioada raportată cu 1 500 lei 
față de sarcinile maximale. 
Indicii de utilizare a mașinilor 
au sporit de la 85 la sută în 
1972 la 89-90 la sută“. După fie
care frază, secretarul comitetu
lui de partid accentuează un 
fapt esențial : s-a urmat întoc
mai îndemnul secretarului ge
neral ai partidului, în sensul ob
ținerii sporului de producție nu 
prin creșterea eforturilor fizice

O ultimă problemă pe care 
vroiam s-o ridic se referă la 
munca de cercetare a studenți- • 
lor. Tn centrul nostru universi- . 
tar activează 58 de cercuri ști
ințifice organizate pe lingă ca- I 
tedre. Temele de cercetare sînt 
fixate de către catedre, însă te
matica este destul de restrtnsă, |
de aici alegindu-se de obicei 
subiectele lucrărilor de diplo- I
mă. ceea ce limitează oarecum I
activitatea de cercetare antre- I
nînd la aceasta numai studen
ții ultimilor ani și numai atît 
timp cît vizează realizarea lu
crărilor de diplomă. Inițiative 
pentru dezvoltarea activității I
științifice există. De pildă, ne 
pregătim pentru o sesiune ști- • 
ințifieă studențească la care vor 
participa studenții facultăților 
cu profil medical din toate cen- . 
trele universitare. Apoi, în co
laborare cu casa de cultură a I 
studenților, vom organiza un 
simpozion pe tema „Date noi In I 
neurofizlologia somnului" ; ne I 
sporim preocuparea pentru pro- * 
gramarea judicioasă a orelor de ■ 
consultații, asigurarea condiții- I 
lor pentru culegerea datelor si ’ 
informațiilor de către studenții , 
anilor 5 medicină generală și • 
pediatrie și 4 farmacie, care au ■ 
început pregătirea lucrărilor de 
diplomă, 1

1. Școala, care cuprinde ma
joritatea tineretului, constituie 
factorul principal în procesul 
de formare și pregătire a unui 
tineret sănătos, apt să îndepli
nească în cele mai bune condi
ții îndatoririle ce revin cetățe
nilor patriei noastre. Condu
cerile școlilor și institutelor 
de învățămînt superior, ca
drele didactice vor lua mă
suri pentru ca școala să-și în
deplinească în întregime rolul 
ce-1 are în sistemul educației 
fizice și sportului, situînd pe 
prim plan promovarea gimnas
ticii, atletismului, turismului și 
înotului.

O atenție deosebită se va a- 
corda îmbunătățirii calității și 
eficientei procesului de învăță

Tn optimizarea cercetării știin- I 
țifice studențești am așteptat 
însă mai mult sprijin din partea 
consiliilor profesorale, a oame
nilor de știință care predau în I 
institutele noastre. ,

Opinii consemnate de
ION CHIRIAC 

MTRCEA BORDA 

sau investiții în plus, ci prin- 
tr-o mai judicioasă valorificare 
a rezervelor, printr-o rațională 
distribuire a eforturilor și or
ganizarea perfectă a producției 
și muncii. De altfel, e ușor de 
constatat Că la „Danubiana“ nu 
se poate vorbi de ore suplimen
tare, de muncă în asalt, ori 
alte artificii în obținerea valo
roaselor realizări. Modalitățile 
folosite aici sînt incomparabil 
mai eficiente. Ordinea lor, ne-o 
înfățișează tovarășul Lucian 
Moțiu. inginerul șef al uzinei.

— Aș vrea să încep — ne 
propune el — cu o măsură 
tehnică-organizatorică : elimi
narea locurilor „înguste“ pe 
fluxul producției, prin autouti- 
lări. Este vorba de armonizarea 
fluxului, de cursivitate și ritm 
constant. Voi da un singur ex
emplu. Prin înființarea unui 
atelier de diagrame am reușit 
să ne creăm un stoc optim de 
asemenea dispozitive — modifi
cate din punct de vedere con
structiv — care fac posibiiă 
înlocuirea celor uzate la prese
le de vulcanizat în numai citeva 
minute față de două ore cit dura 
înainte. Cîștigul este foarte con
sistent prin reducerea staționări
lor la aceste utilaje. Or, închi- 
puiți-vă că anul trecut noi am 
realizat prin eforturi proprii ast
fel de dispozitive, instalații, di
verse mecanizări in valoare de 
peste 2 milioane, care toate la 
un loc au determinat un spor 
de productivitate mai greu de 

calculat dar deosebit de evident 
in succesele globale.

O altă măsură despre care ne 
vorbește inginerul șef este In
troducerea muncii în acord in
dividual care se dovedește un 
puternic stimulent, îndeosebi 
pentru tineri. Prezent la dis
cuție. secretarul comitetului 
U.T.C., tovarășul Remus Martin, 
ne prezintă o situație a cîștigu- 
rilor, din care reiese că tinerii 
obțin în medie, după introdu
cerea acordului, un spor la 
cîștig de 700-890 lei.

— Dar acest spor, adaugă el, 
nu vine de la sine. Organizația 
noastră acționează în parai'.’! 
pentru antrenarea tuturor tine
rilor în activitatea de autoper- 
fecționare profesională, pentru 
că fără o pregătire temeinică 
nu s-ar putea încadra în ritmul 
de muncă impus de angajamen
te. Toți cei 800 de uteciști, din 
care 200 sînt membri de partid, 
angrenați de altfel în întrece
rea utecîstă sub deviza lansată 
de Biroul C.C. al U.T.C. : „Tine
retul — factor activ in în
deplinirea cincinalului inainte 
de termen“ — sînt cuprinși în 
cursuri de specializare și per
fecționare. Cele mai multe 
cursuri sînt axate pe reglajele 
utilajelor pentru ca ele să nu 
staționeze pînă sosesc mecanicii. 
Acțiunea dă rezultate. în ace
lași timp, toți tinerii au anga
jamente eoncrete pe locuri <je 
muncă. Totalizate, ele se ridică 
ia 8 000 de anvelope peste sar
cinile maximale pe acest an din 
cele 2? 000 ale colectivului. 
Munca politică, introducerea 
acordului individual, au favori
zat, totodată, întărirea discipli
nei. Absențele nemotivate, în
tinderile și fluctuația s-au redus 
sub 50 Ia sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Lunar, stimulăm prin evidenție
re pe cei mai buni tineri în 
Întrecerea utecîstă.

— Ar fi foarte bine să-i evi- 
dențiați și pe această cale.

— E foarte simplu, deja slut 
bine cunoscuți : Florin Crăciun. 
Constantin Cojocaru. Stoian 
Anghel. de la asamblări, Florica 
Pascu, Gheorghe Negoiță de la 
secția camere de aer, Florin 
Ene și Ștefan Zamfir de la vul
canizare, Dumitru Nan de ia 
piese de schimb, Nicolae Oan- 
cea și Ion Achiana de la secția 
a.t.m.

A treia măsură care asigură 
o înaltă productivitate și des
pre care ne vorbește inginerul 
Moțiu, este mai buna aprovizi
onare cu materii prime și ma
teriale.

— S-ar putea crede că în a- 
ceastă direcție noi depindem 
exclusiv de furnizori. în parte, 
așa este ~ consideră tovarășul 
inginer. Și, intr-adevăr Între
prinderile furnizoare ne înțeleg 
mai bine, fac și ele eforturi 
susținute pentru a ne aprovi
ziona ritmic. Dar ceea ce putem 
noi face și chiar am demonstrat 
că se noate, este gospodărirea 
cu mai mare răspundere a a- 
cestor materii și materiale, în
deosebi cauciucul, în asa fel 
incit consumurile specifice să 
se mențină zi de zi la limita 
minimă. Anul trecut am Izbutit 
să economisim Ia acest capitol 
10 milioane lei. Este, deja, des
tul de mult și totuși anul aces
ta, prin diferite soluții tehnolo
gice, prin exploatarea rațională 
și uniformă a instalațiilor, prin 
creșterea răspunderii personal? 
pentru fiecare gram de materie 
primă, vrem să depășim va
loarea atinsă anul trecut.

După ce consemnăm toate a- 
ceste date și fapte ale colecti
vului de la „Danubiana“ nsi 
este mult Ia îndemână să des- 
cifrăm graficul desfășurării în
trecerii, cu evidențierea rezul* 
țațelor la zi, pe care le-an? 
găsit la conducerea uzinei. Ir» 
numai 8 zile ale lunii marți# 
se constată in acest grafie un 
fapt grăitor î colectivul a cîș
tigat deja un avans de producție 
echivalent cu un schimb de 
muncă. Este cel mai palpabil 
argument al ritmicității.
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AL. V., elev, anul'.. IV liceu, București:
„Dragă O. P.-I., t)<iț scriu cu o neînchipuită durere. 

Cu un coleg de-al meu .s-a petrecut un lucru îngrozitor, 
a făptuit un act antisocial grav (furt în bandă) și acum 
este arestat și așteaptă UudAcata care, desigur, va fi 
aspră..." „...Ceea ce vseat să vă întreb pe dv. este cum 
a fost posibil ca acest tînăr siă facă ce a făcut, el pro
venind dintr-o familie onorabilă, avea la dispoziție tot 
ce-și dorea, n-a dus niciodată lipsă de nimic, ba chiar 
avea mai multe decit noi, toți colegii lui ?“

Vreau să zăbovesc pu
țin asupra cuvintelor 
tale: „avea la dispoziție
tot ce-și dorea... ba chiar' 
avea mai multe decît 
noi toți, colegii lui“. Da
că nu greșesc, tu le fo
losești 
tă 
că 
nici 
prin 
părinții fiind grijulii să-i 
ofere totul. Dacă-mi dai 
voie, eu m-aș folosi de 
aceste cuvinte într-alt 
mod, din punctul meu 
de vedere ele reprezintă, 
dimpotrivă, o circumstan
ță diminuantă. Și o să mă 
explic, începînd prin a 
spune că mi se pare nu 
numai nepedagogic în 
principiu ■— unul dintre 
acele principii valabile 
oriunde și oricînd — ci 
concret, acum și la noi, 
intolerabil de către legi
le morale ale societății 
socialiste faptul de a i se 
pune unui adolescent „la 
dispoziție tot ce-și doreș
te“. Știu, o categorie de
loc neglijabilă de părinți 
gîndește astfel: noi am 
avut o tinerețe săracă, 
eram hrăniți prost, îmbră- 
cați ca vai de lume, bă- 
team mingi de cîrpă, în
vățam pe manuale flendu- 
roase, citeam în picioare 
în maghernițele anticari
lor, prefăcîndu-ne că a- 
legem cîte o carte... Am 
luptat și luptăm pentru 
ca fiii și fiicele noastre 
să ducă altă viață, una 
omenească, demnă, lip
sită de privațiuni. Poate 
exista vreo obiecție la a- 
cest mod de a gîndi ? Nu, 
fără îndoială. Nimic mai 
frumos, nimic mai uman, 
nimic mai propriu gene
rozității țelurilor colecti
vității noastre. Cu o con
diție însă : să nu confun
dăm omenia, generozita
tea, asigurarea unor con
diții materiale și spiritu
ale care să conducă la 
dezvoltarea armonioasă a 
tinerei generații, cu hu
zurul. Și de ce m-aș sfii 
să discut cu tine, un a- 
dolescent, că destui pă
rinți fac această confuzie, 
intențiile lor bune trans- 
form>ndu-se astfel în acte 
condamnabile, 
gă AL. V., să 
băm : cine sînt 
de generație

ca o circumstan- 
agravantă, în sensul 
colegul tău n-avea 
un motiv să umble 

buzunarele altora,

Hai, dra- 
ne între- 

colegii tăi 
care frec

ventează barurile, cheltu
ind într-o singură seară, 
pe băutură, atît cît alții 
ar fi fericiți să poată

cheltui în săptămîni și 
luni jpentru a-și procura 
cărți, bilete de teatru sau 
concerte ? îți imaginezi 
cumva că părinții acestor 
adolescenți sînt toți niște 
oameni care agonisesc 
averi din cîștiguri ilicite, 
sînt toți revizori 
țari, ospătari care

șper- 
încar-

INTER VIUuitat vremea cînd a avut 
18 ani (...și jumătate I), s-a 
luat cu studiul limbii fran
ceze și a uitat că a fost 
tînăr — dar clasa cum 
putea să uite ? Sau poate 
că ai omis tu să precizezi 
că clasa ta prezintă un ca
racter sui-generis, tu fiind 
singurul tînăr rătăcit prin
tre oameni vîrstnici, care 
își completează studiile în 
vederea pensionării...

fost, pe urmă, primul care 
. să regrete gafa făcută, 
m-ar bucura ca aceste rîn- 
duri să-i mai dea o șansă 
de a-și aprecia în mod 
autocritic atitudinea nici 
pe departe pedagogică. A- 
cum, pe mine mă intere
sează reacția clasei. Dacă 
sînt cu adevărat mîhnit de 

. cele întîmplate, pricina 
i este în primul rînd com

portarea clasei. Hai să 
mitem că profesorul

B. D., Cîmpulung
„...Nu vă pot spune

sînt o fată de 17 ani. Vă scriu cu lacrimi în ochi această 
scrisoare. Plîng de pe urma unui fapt imoral pe care 
l-am făptuit. Acum cîteva zile am făcut ceva care cu 
nici un chip n-aveam voie să fac la vîrsta mea. Nu vă 
pot explica ce s-a întîmplat. Nu vă pot spune decît că

ad-
a

Moldovenesc : 
mai multe despre mime, decît că

învățămîntul superior? Aș! 
ne asigură specialiștii în 
problemă. Destui adoles
cenți ar putea urma în a- 
celași timp chiar două-trei 
facultăți. Au oare, în ge
neral vorbind, studenții a- 
tît de multe și de compli
cate probleme de rezolvat, 
încît adăugate la munca 
depusă pentru învățătură, 
să le pună creierul la acea 
suprasolicitare care, vo- 
lens-nolens, duce la aste
nie ? Aș!, declarăm noi 
toți cu mîna pe conștiință, 
condițiile lor de viață, ma
terială și spirituală, sînt 
incomparabile cu cele ale 
altor generații, pentru că 
una era să plătești taxe și 
gazde, să-ți chinui mintea
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de unde să plătești aceste 
taxe și gazde — și alta e 
să stai la cămin, să bene
ficiezi de burse. Atunci ? 
Hai să nu ne fie teamă 
de un adevăr mai brutal 
și să recunoaștem că nu
mărăm în facultăți și stu- 
denți care nu trebuiau să 
ajungă studenți. Starea lor 
de astenie e cel mai ade
sea urmarea depunerii u- 
nui efort cerebral care le 
depășește posibilitățile, în
țelegînd prin aceste posi
bilități un grad modest de 
cultură, lipsa antrenamen
tului de a învăța metodic, 
capacitatea redusă de a 
gîndi sintetic etc., chesti
uni prea puțin observabi
le cu prilejul examenului 
de admitere, așa cum încă 
se dă el astăzi, fără a se 
apela la ajutorul testelor, 
fără a se pretinde reco
mandări din partea profe
sorilor de la liceu, fără a 
însemna, cu alte cuvinte, 
un examen complex, pro
fesional, cu tot ce implică 
această noțiune din nesfîr- 
șite puncte de vedere, în- 
cepînd cu cel psihologic 
și sfîrșind, de ce nu ?, cu 
cel al rezistenței fizice. 
Dacă nu putem evita obo
seala nervoasă cu care am 
fost blagosloviți de trepi
dantul nostru secol, de ce 
să ne mai 
cu propria

facem 
noastră

rău și 
mină?

GENERA TIA MEA.
(Urmare din pag. I)

?i 
ce-

mii, și adîncimea galaxiei 
măruntaiele pămintului, și 
tățile de foc ale oțelului, și ri
sipa de lumină a soarelui ; o- 
rașele ce nu s-au născut Si se 
vor naște, ogorul 
zecit față de cel 
cele și dorurile.

— Vorbești ca

cel cu rod în
de azi. cinte

că notele de consumație 
sau delapidatori încă ne- 
demascați ? 
vorbă. O 
părinților 
cenți sînt 
muncesc 
răsputeri, 
cinstit toată viața și 
concep viața fără muncă 
și fără cinste. Ba unii 
dintre ei fac chiar des
tule eforturi în plus pen
tru ca fiul sau fiica „să 
aibă la dispoziție tot ce-și 
doresc“, înțelegînd din 
păcate prin acest „tot“ 
o viață de huzur care nu 
o dată te împinge, prin 
frecventarea unor medii 
reprobabile, la acte re
probabile. Mi se pare — 
ți-o spun ca părinte — 
că trebuie să ne gîndim 
mai profund la deosebi
rea (ca de la cer la pă- 
mînt) între dorința de a 
crește copiii, 
de lipsuri și 
huzurului, a 
sursă nesfîrșită 
țiuni căreia îi 
me în primul 
lescenții. Durerea ta ne
închipuită mi-o închipui 
lesne și poate că aș fi 
stat mai mult de vorbă 
cu tine dacă îmi dădeai 
și alte amănunte despre 
colegul tău. Mi-am rezu
mat răspunsul la ceea ce 
mi-a apărut mai clar din 
scrisoare.

Nu, nici 
bună parte a 
acestor adoles- 

oameni 
cinstit 

care au

care 
și din 
muncit 

nu

scutindu-i 
încurajarea 
îmbuibării, 
de infrac- 
cad victi- 
rînd ado-

CONSTANTIN M., 18 ani, elev, Satu-Mare :
„Tov. O. P.-l., să zicem că cele pe care le povestesc 

înfățișează propriul meu caz, dar tot așa putem zice că 
este cazul altcuiva. Pe scurt: unui elev de 18 ani (18 
ani și jumătate) îi cade dintr-o carte, în clasă, o scri
soare. O scrisoare de dragoste. Intenționase s-o trimită 
înainte de a veni la școală, dar cu grijă să nu întîrzie 
de la cursuri, a aminat expedierea. Vă rog să mă credeți 
că scrisoarea nu numai că se încadra perfect în limitele 
decenței, că ea apela la tot ce e mai pur într-o declara
ție de dragoste făcută unei fete. Dar această scrisoare, 
căzînd pe jos din manualul de franceză, în ora de fran
ceză, profesorul o ridică, o citește cu glas tare în fața 
clasei, deși elevul îl roagă să nu procedeze astfel. Clasa 
se distrează ca la circ, mai ales pentru că lectura pro
fesorului este împănată cu comentarii răutăcioase, fă- 
cîndu-se apropieri între Tanța și Costel a tov. Băieșu 
și alte glume care mai de care mai dureroase. Care 
părerea dv. despre un asemenea caz ?“

este

Să ne înțelegem din ca
pul locului : pe mine, a- 
cum, mă interesează mai 
puțin greșeala profesoru
lui. Deși, zice-se, un pro
fesor are în mai mică mă
sură dreptul să greșească 
decît noi, muritorii de 
rînd, lipsa sa de tact, ea

mai 
fost 

iar acci-

să-i spun într-un fel 
blînd, bănuiesc că a 
un accident 
dentele se pot ivi și în ac
tivitatea oamenilor de la 
catedră în egală măsură 
ca în viața noastră, a mu
ritorilor de rînd. Dacă 
profesorul respectiv n-a

mi-e rușine. Mi-e rușine în primul rînd de mine însămi, 
mi-e rușine de părinți, de prietene. Am o soră mai mică, 
elevă. înaintea săvîrșirii acestui fapt, sora 
rugat să mă gîndesc bine ce fac, dar nu 
ascultare. Vă rog din suflet să-mi publicați 
Cred eu că acesta e modul cel mai bun de 
iertare de la toți pe care i-arn supărat".

Dacă crezi tu așa — așa să fie I
ALEXANDRU P., 19 ani, Lugoj:
„Stimată redacție, vă scriu cu gîndul că mă veți putea 

ajuta. Familia mea a avut ani de zile o situație grea. 
Mai am doi frați și o soră, toți în vîrstă de peste 30 de 
ani, iar mama, pe care o iubesc nespus de mult, i-a 
crescut cu toate greutățile pricinuite de moartea soțu
lui în cel de al doilea război mondial. Nașterea mea 
i-a adus mamei alte greutăți, dar știu că am făcut-o 
fericită învățînd foarte bine și numărîndu-mă la liceu 
printre elevii bursieri. N-am avut curajul s-o întreb pe 
mama despre tatăl meu pentru că întotdeauna cînd în 
casă se vorbea despre el, mama părăsea camera plîn- 
gînd. Din nefericire pentru mine, prietena mea m-a 
întrebat într-o seară cînd ne plimbam, ceva în legătură 
cu tatăl meu, iar eu n-am știut ce să-i răspund. Acest 
lucru m-a făcut î-o întreb totuși pe mama de ce îmi 
ascunde un lucru care ar trebui să-mi fie cunoscut, de 
ce nu-mi spune și mie cine este tatăl meu. Mama, prin
tre lacrimi, m-a rugat să tac. Văzînd cită suferință îi 
aduce amintirea acestui om, m-am hotărît să nu mai 
deschid discuția și sărutînd-o pe mama, i-am cerut 
scuze. Dar de atunci nu-mi dă pace gîndul că am totuși 
un tată pe care nu-l cunosc. Sînt foarte frămîntat. N-ați 
putea oare să mă sfătuiți 
meu ?“

îți înțeleg frămîntarea, 
dar dacă mama ta nu do
rește — probabil nu do
rește încă — să afli, cred 
că din respect pentru a- 
ceastă femeie care te-a 
crescut, care te iubește și 
care, așa cum reiese din 
scrisoarea ta, este atît de 
sensibilă la amintirea ace-

mea m-a 
i-am dat 

scrisoarea, 
a-mi cere

cum să aflu cine este tatăl

luia care este tatăl tău, 
mai amînă investigațiile. 
Nu mă îndoiesc că ți-e 
greu, dar dacă, satisfăcîn- 
du-ți curiozitatea — chiar 
o firească și omenească 
curiozitate — îți îndure
rezi și mai mult mama, 
desigur, îți va fi și mai 
greu.

Iași:VALERIU S., student,
„...printre altele, am și această nelămurire : de ce, în 

timpul sau înaintea unei sesiuni de examene, destui stu- 
denți acuză tulburări diagnosticate de medici drept 
forme mai blînde sau mai

Printre altele, îți măr
turisesc că n-aș fi crezut 
că va veni ziua cînd mi 
se va cere să discut și un 
asemenea subiect. Dar da
că a venit... Asta-i situa
ția ! Cum devine cu aste
nia, se străduiesc psihiatrii 
și psihologii să ne explice 
de multă vreme. N-aș zice 
că strădania lor n-a dai 
roade. Este un subiect de 
examen la care puțini am 
pica. Mai întîi, marele vi
novat de existența asteni- 
ei este însuși secolul 
nostru care, de bună voie 
și nesilit de nimeni, a pus 
cruce 
hale.
n-are
și un

dulcei vieți patriar- 
Apoi — pentru că 
cum să ne dăuneze 
dram de autocritică

rebele de astenie ?“
— sîntem fiecare 
noi vinovați. Unii 
că ne surmenăm 
mult. Alții pentru că nu ne 
surmenăm deloc. Motive 
se găsesc și, la nevoie, se 
mai pot inventa. Mi se 
pare însă că se are prea 
rar în vedere astenia da
torată nu pur și simplu 
surmenajului, ci efortului 
de a munci într-un dome
niu care are prea puțin 
sau n-are nimic cu vocația 
noastră, cu interesul și pa
siunea noastră. Mi-a fost 
necesară această introdu
cere penrtu ca, relativ la 
nelămurirea ta, să-mi pot 
pune în tihnă întrebarea ; 
oare o fi devenit chiar atît 
de greu, azi, studiul în

dintre 
pentru 

prea

OVIDIU F., 18 ani, Sibiu:
„...prietena mea m-a părăsit fără un cuvînt, fără 

explicație. Dar este dreptul meu să știu de ce a făcut-o!‘
cuvînt,

„Dreptul“ mi se pare 
nițel prea mult spus. Ai 
cunoscut, așa cum mă in
formezi, o fată, te-ai plim
bat de cîteva ori cu ea, 
ați dansat împreună la o 
nuntă, pe urmă, invitată la 
o întîlnire, fata n-a mai 
venit. De ce n-a mai ve
nit nu știi și „arzi de cu
riozitate“ să afli. De la 
curiozitate însă, chiar de 
la curiozitatea cea mai in
cendiară și pînă la drep
tul de a afla, e o cale des
tul de lungă. Nu te sfă-

tuiesc să încerci s-o par
curgi. Ai pierde prea mult 
timp și ai constata că se 
pierde prea mult farmec. 
Ai afla — poate ceva mai 
repede decît e necesar — 
că bărbații au într-o pro
porție destul de mare cre
dința că despărțirile sînt 
„specialitatea" lor, și cînd 
văd că se poate și altfel, 
după ce le trece mirarea, 
vor explicații, neapărat ex
plicații, cît mai multe și 
mai amănunțite explicații.

și cum 
începe și se termină cu 
Nu exagerezi ?

— N-am timp să mă gîndesc 
dacă în visurile mele se află 
și un dram de exagerare.

— Aluneci spre generalități 
și mă tem că n-o să iasă nimic 
din discuția noastră.

— Te-nșeli. Te înșeli foarte 
mult. Pe cine pohte supăra fap
tul că visez ? Ce poate fi exa
gerat că încerc să mă definesc, 
să simt propria mea personali
tate în curgerea fără oprire a 
lumii ?

— Mă surprinde să te 
vorbind astfel : de regulă 
acuzată că nu prea posezi 
tul realității, că nu prea 
iești cu picioarele pe pămint.

— Eroare ! Cumplită eroare 1 
Cine mă acuză ? Tu ?

— Eu ? Nu ! Doar 
din tine.

— Atunci cine ?
— Nu te încrunta ! 

stabilit de la început 
tăm calm, sincer, fără ocolișuri ; 
am aici în carnet foarte multe 
întrebări să-ți pun și 
place să tratezi 
tră cu oarecare

— Așa sînt eu
— Și crezi că

lumea 
tine !

aud 
ești 

sim-
tră-

fac parte

Doar am 
să discu

Rîmnicu-Vîlcea :AN GEL A R., 19 ani,

„...la vîrsta asta sigur că toți ne alegem niște „idoli" 
cu care vrem să semănăm, dar dacă acești „idoli", aceste 
modele de viață sint niște fotbaliști sau niște actori de 
cinema, nu credeți oare că aspirăm la prea puțin ?“

Am în privința așa nu- 
miților „idoli“ o părere pe 
care s-ar putea ca unii să 
n-o îmbrățișeze. Cum însă 
nu-mi pot fabrica la mo
ment alta — iat-o pe asta. 
Nu cred că, așa cum spui 
tu, a fi adolescentă și „a 
dormi cu fotografia lui 
Delon sub pernă" sau a fi 
adolescent „care colecțio
nează articole laudative 
despre fotbalistul Dumi- 
trache“ înseamnă că fata 
și băiatul pomeniți și-au 
făcut din Delon și, res
pectiv, Dumitrache, niște 
„idoli“, niște modele 
cînd un rol cît de cît 
portant în formarea 
racterelor lor. Ei nu 
cearcă să împrumute de la 
frumușelul actor și de la 
fotbalistul dinamovist ce 
au aceștia mai specific 
psihic și comportamental. 
Fetei îi place pur și sim
plu cum arată și cum joa
că frumușelul, băiatului, 
de asemenea, cum driblea
ză, cum șutează și fentează 
fotbalistul. Nu prea de 
mult, fără să fac un son
daj în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, am consultat o 
clasă — a Xl-a — în le
gătură cu „idolii" ei. Ju
mătate de clasă s-a arătat 
mai plictisită decît ar fi 
vizionat un spectacol la 
teatrul „Ion Creangă", de 
întrebarea „cine sînt idolii 
tăi ?“, declarînd că n-are 
ce să răspundă, iar cea
laltă jumătate s-a declarat

ju- 
im- 
ca- 
în-

dispusă să răspundă nu
mai în urma amendamen
tului prin care dădeam o 
altă interpretare cuvîntu- 
lui „idol". Nu aceea de
venită clasică, de model 
de caracter sau de exem
plu demn de urmat, ci 
una proprie — și, zic eu, 
singura acceptabilă — de 
persoană în preajma căreia 
ți-ar face plăcere să te 
afli, despre care îți face 
plăcere să discuți. Un bă
iat a făcut chiar preciza
rea : „îmi este foarte a- 
greabil un cîntăreț de 
muzică ușoară, îmi notez, 
ca să le ascult, emisiunile 
sale de radio, nu-mi lip
sesc discurile lui, ba 
la un concert i-am 
un autograf. Dar, cu toate 
astea, nu mi-a trecut 
odată prin minte să-i se
măn, puțin îmi pasă dacă 
e deștept sau dimpotrivă, 
nu rețin cum se îmbracă 
etc. Poți să-ți faci „idoli“ 
din timbre poștale, din e- 
tichete de sticle de bere 
sau din cutii de chibri
turi ? Nu. Pe acestea, dacă 
n-ai ceva mai bun de fă
cut, poți doar să )e colec
ționezi. Ei bine, eu nu 
colecționez nici timbre, 
nici etichete, nici cutii de 
chibrituri — colecționez 
discuri și fleacuri legate de 
cel a cărei voce o apre
ciez.
spun

chiar 
cerut

nici-

Atît“. Ei, cam asta 
și eu : atît !

sîmbăta viitoare t

România film prezintă

I
1

Film francez de Fr. Truffaut 
distins cu Palme d’or la Valladolid (Spania), 1970, Prix Melies, 
1970, Premiul Special al Juriului - Trofeul de aur la Teheran, 

1971.

Film polonez

Scenariu ți regia : Krzysztof Zanussi s Premiul pentru cel mai 
bun scenariu lui Krzysztof Zanussi la Mar del Plata, 1970.
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generația care stau în fața ta, 
să mă simt bine, să am o 
fel de viață, alta decît a 
rinților mei. Mă urmărești 
atenție ?

— Da. te ascult și-mi 
plăcere să te aud 
astfel.

— Am avut și am și 
sare, și drumuri largi, 
zonturi limpezi, m-am 
într-o lume a devenirii, m-am 
jucat pe covorul plin de bucu
rii al copilăriei, am pășit pe 
porțile școlii în costum nou, 
călcat, cu ghiozdan și cărți noi. 
Am fost înconjurată cu căldu
ră. cu bucate pe masă și cîn- 
tec. am primit cravata roșie de 
pionier și ochii îmi erau ume
ziți de lacrimi, de lumină și 
soare — foarte mult soare, pen-

alt- 
pă- 
cu

face 
vorbind
pîine și 
și ori- 
născut

nu-mi 
discuția noas- 

ușurință. ț 
e

— Bine sau rău, 
gată. să răspund la 
trec ție prin cap !

— Mă mîhnești, crede-mă. Se 
pare că au dreptate cei care 
spun că ești o generație puțin 
nepăsătoare, puțin îngîmfată, 
convinsă că totul ți se cuvine 
și nimic nu ai de dat. că în 
tine zac unele porniri nihilis
te, refuzînd să ții seama de ex
periența generațiilor mai vîrst- 
nice.

— Totdeauna generațiile mai 
în vîrstă le acuză pe cele mai 
tinere.

— Nu mă întrerupe, te rog ! 
îți cer să mă ajuți, să ridicăm, 
împreună, un văl care-ți poate 
estompa chipul. De unde crezi 
tu că vin astfel de păreri des
pre comportarea ta ? Crezi oare 
că nu ai nici o vină în tot ce se 
spune despre tine ? N-auzi 
șoapta din jurul tău ? Nu te 
cutremură gîndul că alții desco
peră părți imperfecte ale trupu
lui tău ? Acum poți să vor
bești ! De ce taci ?

—i Pentru că întrebările mi 
se par ridicole.

— Ridicole sau nu, am nevoie 
de părerea ta. Știi bine că 
nu-mi convine să planeze asu
pra ta nedumeriri, îndoieli, ne
încrederi. De aceea te întreb 
încă o dată : tu chiar nu te 
simți vinovată față de cele ce 
se spun despre tine ?

— Ti-am mai spus : orice ge
nerație poartă cu ea lumini și 
umbre ! De 
să fiu altfel

— Sfîntă ipocrizie ! Doar a- 
cum cîteva clipe mi-ai dat de 
înțeles că ești altfel, că ești 
perfectă, că puțin îți pasă ce 
se vorbește și cît se vorbește 
despre tine, despre prezentul și 
viitorul tău.

— Vinovăția unei generații 
nu se stabilește după aparen
te. Tn ce mă privește, nu-mi 
văd nici o vină că m-am năs
cut în alte condiții decît ale 
generațiilor trecute.

— Nu este o scuză 1
— Nici nu încerc să mă scuz! 

Nu-mi place însă să mi se vor
bească mereu că alte generații 
au avut condiții mult mai grele.

— Așa și este !
— De acord : așa este, dar nu 

stă în puterea mea să schimb 
condițiile în care m-am născut 
și am crescut și nu am convin
gerea că aș fi încercat să le 
schimb. Și-apoi părinții mei ar 
fi fost în stare să-și dea și via
ța pentru a le apăra. Nu re
nunți atît de repede și de ușor 
la ceea ce ai cîștigat prin luptă. 
N-am trăit timpurile dinainte 
de a mă naște dar le bănuiesc 
aprige și învolburate, eroice și 
încărcate de glorie, udate cu 
sînge și sudoare, pentru ca eu,

bine ?
nu sint obli- 
toate cite iti

ce mi se cere mie ?

tru că pe fruntea mea n-aveau 
ce căuta norii — apoi mi s-a 
spus : învață, învață, ăsta-i ros
tul tău, să înveți, să crești voi
nică și fără griji, nu mai vrem 
să treci și tu prin necazurile 
prin care am trecut noi, cei 
dinaintea ta, ai totul, bucură-te 
și cîntă, prezentul și mai ales 
viitorul sînt ale tale, poftim, 
ia-le, îți aparțin, ai intrat în 
organizația revoluționară de ti
neret, caută-ți bine drumul... 
Acum înțelegi ce vreau să 
spun ?

— Mi-e teamă că nu. Ai ae
rul că vrei să acreditezi ideea 
că ești... o generație răsfățată.

— Așa și este ! Da, sînt o ge
nerație răsfățată și nu cred că-i 
vina mea. Răsfățul mi-a adus 
bucurii dar și necazuri, e foarte 
greu să explici cum se poate așa 
ceva, pentru că eu trebuie să 
aduc mulțumiri și nu jigniri. 
Dar să continui : alte generații 
și-au pus acut problema vieții 
și-a morții. au simțit apăsarea 
timpului, au crezut și au luptat 
pentru altul mai bun, au fost 
generații 
glorie — 
se. Am 
dat (nu . 
ceastă idee în capul 
eu nu mai am nimic de făcut, 
din admirație s-a născut în 
mine sentimentul de ciudă și 
invidie că nu sînt înrolată sub 

lui Ștefan și Mihai, 
baricade- 
1848, la

tare s-au 
altele au 
crezut la 
știu cum

încărcat de 
fost învin- 
un moment 
s-a ivit a- 

I meu) că

steagul
că nu mă aflu pe 
le revoluției din

f
I

Plevna, la Mărășești... Visam 
cu ochii deschiși și-mi părea rău 
că nu am luptat în ilegalitate, 
sub un steag al cutezanței și 
dăruirii, că n-am fost de față în 
August 1944, cind s-au rupt că
tușele grele ale istoriei, că n-am 
ieșit în stradă, 
tărie, că n-am 
alungarea 
nașterea 
mai 
îmi 
buie
să duci mai departe un steag 
și-un destin !“ — mi se spunea.

— E un îndemn normal și fi
resc. Unde-i răul de care-mi 
vorbeai ?

— Răul cel dinspre bine !
— Asta ar putea ține locul de 

butadă nu de autodefinire 1
— Nu-i o butadă, cum zici tu, 

ci un adevăr. Binele mi-a dat 
îndoieli și — de ce să nu recu
nosc — și unele

— Mi se pare 
foarte gravă !

— De data asta
Am avut, la un moment dat im
presia că sint născută să fiu in
giner, profesor, medic, proiectant, 
poet și astronaut, uitînd că pro
priul meu viitor nu se poate 
clădi fără palme înăsprite, fără 
muncă, uneori dură, bărbătească, 
fără muncitorul uzinei și-al o- 
gorului. Să nu-mi ceri, în a- 
ceastă privință, explicații pen
tru că nu am nevoie să fiu a- 
cuzată de lipsă de bunăcuviință.

— Aș fi preferat să nu primesc 
răspunsuri echivoce. Mai ales că 
nici măcar nu mi-ai spus clar 
cine ești și ce anume vrei.

— E o părere sau o întrebare ?
— Să zicem că-i o întrebare.
— Ai fost vreodată pusă în 

situația ca un profesor să te în
trebe ce știi din... istorie ?

— Nu, n-am fost.
— Mai bine pentru tine : e cea' 

mai grea întrebare ce ți se poate 
pune. Iar întrebarea ta nu-i mai 
puțin ușoară. Să încerc, deși te 
previn că nu am pretenția de a 
da un răspuns exhaustiv. Cine 
sînt, nu cred că-i nevoie să 
explic. Cel care are dorința să 
mă cunoască, mă poate afla lingă 
strung sau planșetă, în grădinile 
cîmpului, pe schelele clădirilor, 
în școală și facultate, în halele 
uriașe ale fabricii și-n sălile tea
trului, pretutindeni, plină de 
optimism și vigoare, încrezătoare 
în mine și puterile mele... îmi 
place să rîd, să cînt, dai 
vreau părtașă 
eroic“ — cum îi 
pentru că m-am 
mul nu reclamă 
cu arma în mînă, ci și lupta cu 
inerția, cu impostura, cu rutina, 
înseamnă hărnicie, dăruire de 
sine, muncă avîntată pentru ca 
tara in care m-am născut și 
cresc să fie mai mîndră, mai 
bogată, mai frumoasă. Și mai 
vreau ca în jurul meu să înflo
rească și mai mult încrederea, o 
încredere fără rezerve că sînt în 
stare să duc mai departe steagul 
de vise și certitudini... Și-acum 
iartă-mă. vom continua discuția 
altă dată, doar știi că sînt o 
generație grăbită, prevăd că 
timpul îmi va fi prieten dar și 
dușman prin scurgerea lui...

Șicu flamuri 
participat la 

monarhiei și
Republicii. „Ce-mi 

rămîne de făcut ?“ — 
ziceam. „Tu doar tre
să muncești, să înveți,

la

amăgiri.
o afirmație

nu te înșeli !

mă 
la acest „timp 
spune poetul — 
convins, erois- 
neapărat lupta

• UMOR • UMOR •

VISUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ
Am cunoscut de curînd la 

Medgidia cîțiva băieți cu to
tul și cu totul excepționali. 
Acolo unde lucrează, la fa
brica de ciment, constituie, și 
pe bună dreptate, mîndria 
colegilor, a maiștrilor, mai pe 
scurt a tuturor celor cu care 
vin în contact. Ori pe cine ai 
întreba de Ion Oprea, Ciucu
ran Ermenbec, Nicolae Micu 
sau Zia Osman răspunsul va 
fi fără excepție și în unani
mitate același: „Asemenea 
muncitori ma< rar..." lncer- 
cind să le creionăm calitățile, 
entuziasmul ne împiedică a- 
proape să găsim cuvintele pe 
care le merită Și apoi ne în
cearcă, cu regret o spunem 
dar ne încearcă, sentimentul 
că nu vom reuși să le facem 
acel portret de pus în ramă, 
că nu vom putea să reliefăm 
acea calitate sau acele calități 
de neconfundat care-i depar
tajează net de marea masă. 
Cazuri de excepție, asta e, 
unicate cărora nu li se potri
vesc tiparele. Noroc că răs
foind carnetul de însemnări 
remarcăm la un moment dat, 
subliniată de două ori, cu 
două culori diferite, o frază : 
„Acești tineri au talentul, re
marcabilul talent de a adormi 
instantaneu, imediat după ce 
vin la lucru".

Așadar, un dar al naturii,

sau mai curînd o vocație cul
tivată perseverent, n-ar fi de
loc exclus ca în particular să 
ia și lecții de yoga, care-și 
găsește împlinirea odată cu 
începerea programului de 
muncă, de preferat în schim
bul trei, dar merge și în cel 
de după-amiază.

— Odată, ne spune Ion Ră- 
ceanu, locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe întreprindere — 
am încercat să-i și fotogra
fiem dormind dar lumina fi
ind destul de slabă, în cazul 
lui Ermenbec Ciucuran stin
să — din spirit de economie, 
pozele n-au prea ieșit.

— Regretabil, tovarășe Ră- 
ceanu, foarte, foarte regreta
bil, puteați să vă înarmați cu 
un blitz. Asemenea eșecuri nu 
se admit. De ce i-ați lipsit 
de o bucurie ?

— Ei, am căutat și noi să 
reparăm pe cît posibil gre
șeala. Am scris un articol pe 
care l-am pus la gazeta de 
perete, să-l citească toată lu
mea și să se grăbească să-i 
felicite. In plus pe tatăl lui 
Nicolae Micu l-am chemat 
chiar în fabrică pentru a-i 
spune ce copil exemplar are.

Fără cuvinte

Ne închipuim scena, emo
ționanta scenă. Vedem parcă 
buchetul de flori primit la 
întoarcerea acasă de către sîr- 
guinciosul fiu. Cu cîteva flori 
însă, nu se face primăvara. 
Faptele tinerilor despre care 
vorbim trebuie mai mult po
pularizate, astfel se poate naș
te sentimentul frustrării, talen
tul, consecvența și responsa
bilitatea prin care aceștia se 
fac remarcați se cer încuraja
te, premiate chiar. Căci, 
ne gîndim, dacă într-o bună 
zi acestui autentic „careu de 
ași“ i se face lehamite și-și 
caută alt loc de somn, pardon 
de muncă, ce se va întîmpla 
atunci ? Cum va fi remediată 
inimaginabila pierdere ? Așa 
încît grăbiți-vă! Cumpărați-le 
cîte un pătuc călduț cu sal
tea „Relaxa", procurați de 
undeva o bandă pe care să 
fie înregistrată cunoscuta me
lodie „Nani, nani, puișor", 
angajați cîte un paznic care 
să le vegheze somnul, să-i în
velească cînd se dezvelesc, 
să-i trezească cînd se termi
nă programul. De aceasta din 
urmă recomandare țineți sea
ma, mai ales. Nu de alta dar 
nu trebuie extenuați prestînd 
ore suplimentare.

GH. GHIDRIGAN

— Cum, plouă în hambar ? No* 
tați cazul și treceți-l urgent în 
planul de măsuri pentru anul 

vitor I

Desen de M. OPROIU
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Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 

ing. Sayed Marei și a soției sale, Soad Marei
(Urmare din pag. 1)

de secție la C.C. al P.C.R., Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Au luat parte dr. Gamal el 
din Oteifi, vicepreședinte al A- 
dunării Poporului, Suad Ba
dawi el Fatatri, ambasador, di
rector al departamentului Eu
ropa orientală din Ministerul 
Afacerilor Externe, Mohamed 
Ahmed Hussein Idris, membru 
al C.C. al Uniunii Socialiste A- 
rabe, secretar general al Uniu-

nii Centrale a Cooperativelor 
Agricole, Abdul Aziz Mustafa 
Mohamed, membru al Consiliu
lui Uniunii Generale a Munci
torilor, Mohamed Gamal Ah- 
med Aii Shahin, șeful Secției 
relații externe din Secretaria
tul pentru tineret al C.C. al U- 
niunii Socialiste Arabe, mem
bri ai delegației Uniunii Socia
liste Arabe din Republica A- 
rabă Egipt, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită o- 
ficială de prietenie In țara 
noastră.

Au participat ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești, Osman Assal, precum și 
Mohamed E. C. Azazy, prim- 
secretar de ambasadă.

In timpul dineului, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul secretar al 
C.C. âl Uniunii Socialiste Arabe, 
ing. Sayed Marei, au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe ministrul 

afacerilor externe al Republicii Malgașe
(Urmart din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reținut, apoi, la dejun, pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe.

Au participat tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geo

logiei, Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Ștefan Oleja, director in 
M.A.E.

De asemenea, au luat parte 
persoanele oficiale care îl înso
țesc pe oaspete în vizita sa in 
țara noastră : Pierre Rajaonah, 
secretar general al Ministerului 
Dezvoltării Rurale, Leon Ra- 
jaobelina, director general al e- 
conomiei, Claude Ratsimandresy,

director al relațiilor bilaterale, 
Jean Zafimahova. director al 
minelor, Justin Rakotoniana, 
consilier superior, Georges Ram- 
parany, adjunct al directorului 
minelor.

în timpul dejunului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și minis
trul afacerilor externe, Didier 
Ratsiraka, au rostit scurte toas
turi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, de prietenie.

TELEGRAMĂ
GOUGH WHITLAM, prim-ministru și ministrul afacerilor 

externe al Australiei, a trimis tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :■ 4%

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări transmis 
cu ocazia investirii mele în funcția de prim-ministru al Austra
liei.

îmi exprim speranța că bunele relații existente între Austra
lia și România vor cunoaște o dezvoltare continuă.

Plecarea delegației C. C. 

al Partidului Muncii din Coreea
Vineri, a părăsit Capitala de

legația C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, condusă de to
varășul Kim Dong Ghiu, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de prietenie in țara noastră.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. ăl P.C.R., 
Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popa, ambasadorul României in 
R.P.D. Coreeană, de activiști de 
partid.

Au fost de față Li Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai amba
sadei.

ir

Ambasadorul R.P.D. Coreene 
Ia București, Li Min Su, a ofe
rit un dejun cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea. Au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, Aurel Duca, 
Ștefan Andrei, precum și Du
mitru Turcuș, Dumitru Popa, 
activiști de partid.

în timpul vizitei în România, 
delegația C.C. al Partidului 
Muncit din Coreea a avut con
vorbiri la Comitetul județean 
Argeș al P.C.R., a vizitat Mu
zeul de istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, o- 
biective economice și social-cul
turale din Capitală și din mu-

• IN CURSUL ZILEI DE VI
NERI, unii membri ai delega
ției Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Egipt, 
care se află în vizită in țara 
noastră, au avut întrevederi la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
și la Comitetul municipal Bucu
rești al Uniunii Tineretului Co
munist. Alți membri ai delega
ției au vizitat expoziția perma
nentă a Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești din 
cadrul Complexului expozițio- 
nal din Piața Scînteii.

• LA 9 MARTIE, la Ministe
rul Afacerilor Externe s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
Didier Ratsiraka, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Malgașe.

Cu această ocazie, s-a efec
tuat un schimb de păreri pri
vind perspectivele dezvoltării 
relațiilor româno-malgase și 
unele probleme internaționale 
actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă.
• VINERI SEARA, a părăsit 

Capitala ministrul afacerilor 
externe al Republicii Malgașe, 
Didier Ratsiraka, care, împreu
nă cu soția a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.nicipiul Pitești.

PLENARA CONSILIULUI 
CENTRAL AL U.G.S.R.

în zilele de 8 și 9 martie a.c., 
a avut loc plenara Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

La lucrări a luat parte tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Au participat președinți ai co
mitetelor uniunilor sindicatelor 
pe ramuri de activitate și ai 
consiliilor județene ale sindica
telor, reprezentanți ai conduce
rilor unor ministere.

La primul punct al ordinii de 
zi a fost prezentat raportul cu 
privire la sarcinile ce revin sin-

dicatelor pentru îndeplinirea 
planului de dezvoltare economi
că și socială pe anul 1973 în lu
mina hotărîrilor Plenarelor C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972 și 
28 februarie — 2 martie a.c.

A fost adoptat, în continuare, 
un plan de măsuri privind creș
terea contribuției sindicatelor la 
organizarea și desfășurarea acti
vității în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a prevederilor econo
mice și sociale cuprinse în pla
nul de stat pe acest an.

Consiliului Central al U.G.S.R. 
i s-a prezentat o informare cu 
privire la activitatea internațio
nală a U.G.S.R. pe anul 1972 șl 
obiectivele acestei activități pe 
1973.

actualitatea
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ROGOJELU-GORJ :
Turnul de răcire nr. 1 

cu tiraj natural 
pus sub sarcină

Pe platforma industrială Ro- 
gojeiu-Gorj constructorii au în
registrat un nou succes : a fost 
pus sub sarcină turnul de răcire 
nr. 1 cu tiraj natural — con
strucție unică de acest gen rea
lizată în țară — din cadrul com
plexelor instalații ale centralei 
termoelectrice Rogojelu, etapa 
I. Coșul de tiraj, a cărui înăl
țime atinge 110 m s-a realizat 
prin metode de execuție cu co- 
fraje pășitoare folosindu-se în 
acest scop 4 300 mc beton și 410 
tone oțel beton. Și un alt re
cord : turnul a fost executat în 
trei luni și jumătate. Importan
tul obiectiv asigură funcționarea 
grupurilor de 210 KW la sarci
na nominală și în perioada în 
care debitul apelor Jiului scad 
sub nivelul necesar pentru func
ționarea în circuit deschis.

VASILE CRĂCIUN

HUNEDOARA :
Șarjă elaborată 
în timp record

La Oțelăria Electrică a Com
binatului Siderurgic a fost con
semnat un nou record în elabo
rarea oțelului. Colectivul cupto
rului nr. 2 a redus timpul de e- 
laborare a unei șarje cu o oră. 
Maistrul Vasile Cucu și prim- 
topitorul Ioan Bolea au organi
zat minuțios munca în vederea 
obținerii acestui nou record, su
praveghind îndeaproape modul 
în care are loc insuflarea oxi
genului în vederea intensificării 
procesului de oxidare. Efectul 
final al acestei șarje elaborate 
în numai 5 ore și jumătate se 
concretizează în cele 7 tone de 
oțel, obținute peste planul zilnic.

VASILE MOROȘAN

PENTRU 
TINERET*!

se bucură de o atenție deose
bită se numără cele peste 30 
de „familii“ de pompe, fabri
cate in circa 300 de tipuri con
structive, ce se execută în nu 
mai puțin de 6 000 de variante.

• De curind a fost realizat 
primul magazin tip „Big“ din 
județul Dolj, avind o capacita
te de deservire de 15 000 de lo
cuitori. Locul unde este situat 
— cartierul „Valea Roșie“ din 
Craiova. Tot aici a fost dat in 
folosință și un mare complex 
comercial, avind o suprafață 
de peste 3 500 mp.

O amplă lucrare edilitar-e- 
conomică se află in curs de 
realizare. Este vorba despre 
șantierul de îndiguire și regu
larizare a riurilor Mureș și Tir- 
nava Mare în zona municipiilor 
Mediaș și Tg. Mureș. Este pre
văzută executarea, in etape, a 
unui vast ansamblu de lucrări 
hidrotehnice, menit să permită 
o mai bună valorificare a te
renurilor din zona respectivă, 
precum și să asigure apărarea 
de inundații a acestora. Prin
tre lucrările prevăzute : ame
najarea unui șir de lacuri de 
acumulare cu întrebuințări 
multiple, îndiguirea și regula
rizarea a numeroase cursuri de 
apă, operații multiple de com
batere a eroziunii solurilor.

Pregătiri pentru 
Festivalul Mondial

Intrunindu-se ieri, Comite
tul național român de pregă
tire a celui de-al X-lea 
„Festival mondial al tineretu
lui și studenților, pentru soli
daritate antiimperialistă, pace 
și prietenie", care va avea 
loc intre 28 iulie—5 august 
a.c. la Berlin, capitala Repu
blicii Democrate Germane, a 
dezbătut unele probleme le

gate de această manifestare 
internațională.

Cu acest prilej au fost a- 
bordate o seamă de aspecte 
privind pregătirea și partici
parea delegației tineretului 
și studenților din țara noastră 
la acțiunile politice, cultural- 
artistice, sportive, la celelalte 
manifestări ce vor avea loc 
in timpul Festivalului mon
dial.

Tot în cadrul plenarei, au fost 
examinate o serie de probleme 
ale activității curente.

La dezbateri au luat cuvintul 
numeroși participanți.

în încheierea lucrărilor plena
rei, a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Pană.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adresat o scrisoare 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

• Relația muzeu-public for
mează obiectul unei originale 
cercetări desfășurate de către 
un colectiv de specialiști de la 
Muzeul de Istorie al R.S.R. 
Prin intermediul interpretării 
datelor oferite de către o serie 
de. chestionare întocmite în 
acest scop,1 se va studia struc
tura masei î de vizitatori în 
funcție de reacția acesteia fa
ță de diversele exponate. De a- 
semenea, vor fi studiate mai 
în amănunt opțiunile față de 
formele de activitate muzeală, 
rezultatele psiho-pedagogice ale 
variatelor lecții sau prezentări 
susținute in muzeu.

• Recent a fost dat în ex
ploatare integrală un vast sis
tem de irigații, cu o suprafață 
de 82 000 de hectare, Gălățui- 
Călărași. Irigarea se va face 
aici în cea mai mare parte prin 
aspersiune, iar pe terenurile 
unde relieful o permite, prin 
brazde. Apa este pompată din 
Dunăre de către o serie de sta
ții plutitoare și transmisă pe 
terase printr-o amplă rețea 
de canale.

• „Extracție cu banc submi
nat“ este numele unei noi me
tode de lucru în subteran ex
perimentată cu succes în ca
drul întreprinderii miniere 
„Moldova Nouă“. Principalele 
sale avantaje : reducerea vo
lumului de lucrări de pregăti
re a fronturilor de muncă din 
abataje, dublarea productivi
tății muncii pe unitatea de 
timp etc.

• Chiar in incinta Uzinei de 
pompe din București a fost 
inaugurată recent o expoziție 
permanentă, care prezintă o 
serie de produse și realizări 
obținute de către colectivul u- 
nității. Printre exponatele care

I

Conferințe ale secretarilor comitetelor de partid 

și președinților consiliilor populare comunale
Zilele acestea, în județele Ba

cău, Timiș, Harghita, Iași, Co- 
vasna, Dolj, Galați, Neamț, Bră
ila. Argeș și Hunedoara s-au 
desfășurat conferințele secreta
rilor comitetelor de partid și 
președinților consiliilor popu
lare comunale.

Participanții la conferințe au 
analizat, cu simț de răspundere, 
modul cum s-au înfăptuit sar
cinile trasate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, precum și rezo
luția Conferinței pe țară a pri
marilor din decembrie 1971 pri
vind conducerea activității po
litice, economice și sociale la 
nivelul comunelor.

Informările prezentate, pre
cum și dezbaterile care au avut 
loc au evidențiat capacitatea, 
rolul mereu crescînd al organe
lor de partid, al consiliilor 
populare comunale în conduce
rea întregii activități economice 
și sociale, în dezvoltarea multi
laterală a localităților rurale, în 
munca de educare, de formare 
a conștiinței, socialiste a locui
torilor satelor. S-a relevat fap
tul că anul trecut a marcat o 
perfecționare a activității orga
nizațiilor de partid și a consilii
lor populare, o mai bună gospo
dărire a resurselor materiale și 
umane locale, o sporire a po

tențialului economic al coope
rativelor agricole, o antrenare 
mai mare a oamenilor muncii 
la rezolvarea treburilor obștești.

Partioipanții a.u examinat re
zultatele obținute în anul trecut, 
precum și sarcinile care revin 
organelor de partid și de stat 
locale în 1973, an hotărîtor în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de vreme.

Tot în cadrul conferințelor'au 
fost analizate în lumina recen
tei Plenare a C.C. al P.C.R. mă
surile ce se impun a fi luate 
pentru crearea condițiilor nece
sare înfăptuirii obiectivelor e- 
conomice și social-culturale 
prevăzute pe acest an, pentru 
sporirea producției la toate cul
turile, pentru creșterea șepte- 
lului de animale, pentru dez
voltarea activității ediilitar-gos- 
podărești.

în încheierea lucrărilor, parti
cipanții au adresat telegrame 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care 
exprimă hotărîrea fermă a ță
rănimii de a munci fără preget 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a parti
dului, pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, pen
tru înflorirea continuă a sate
lor patriei noastre.
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EGOR BULICIOV Șl ALTU : 
rulează la Lumina (orele 16; 18,15; 
20,30).

ORGANIZAȚIA j rulează la 
Scala (orele 8.45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), București (orele 
8,30; 11; 13 30. 16. 18.30; 21).

CUPA GLORIEI : rulează la 
Capitol (orele 8.45. 10.45; 12.45; 
14,45; 16,45, 18.45: 20,45).

PE ARIPILE VTNTULU1 : ru
lează la Patria (orele 10; 14,30;
19.15) .

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE i rulează la 
Luceafărul (orele 8,30: 11; 13,30; 
16; 18.30 21), Festival (orele 8.45;
11,15; 13,30; IR; 18,30. 21), Favorit 
(orele 9.15; 11.30: 13.45: 16; 18.15;
20.30) .

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18. 20.30) înfrățirea între Dopoare 
(orele 15 30. 18: 20.15).

RĂZBOIUL LUJ MURPHY î ru
lează ta Central (orele 10; 12,30; 
15; 17.30; 20). Buzești (orele 15,30: 
18: 20.30).

andrei RUBLIOV : rulează ia 
Doina /orele 16. 19.30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Doina (orele 9,30: 11.30:
13.30) .

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Lumina (orele 9; 12,30).

SECERA VINTUL S ALB ATIC : 
rulează Ia Cotroceni (orele 15,30; 
18: 20.15).

LEGENDA LUT RUSTAM î ru
lează la Arta (orele 15,30: 18:
20 15).

TN UMBRA VIOLENTEI » ru
lează la Feroviar (orele 8 45; 11: 
13,15: 15.45, 18.15; 20.45), Gloria
(orele 9: 11.15: 13.30- 15,45 18:
20.15) . *

ZESTREA > rulează la Viitorul 
(orele 15.30: 18: 20,15).

ADIO, ARME i : rulează la Ex
celsior (orele 9: 12.30; 16: 19,30).
Melodia (orele 9: 12.30: 16; 19.30), 
Modern (orele 9: 12.30: 1«: 19.30)

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Progresul (orele 15.30: 18: 
20 16).

DRUMUL SPRE VEST • rulează 
la Grlvfta (orele 9; 11.45: 15.30: 18: 
20 30:). Tomk (orele 9: 11.45: 15.30: 
18: 20,301. Flamura (orele 9: 11,45; 
15,30; 18; 20,30).

Singura sursă de lumină rămine covorul imaculat de nea, 
atunci cînd peste culmile Carpaților se lasă înserarea. Acest 
original instantaneu fotografic a fost realizat de către colabo
ratorul nostru, tînărul Anton Sergiu.

• Una dintre cele mai gene
roase acțiuni de masă la care 
participă tot mai mulți cetățeni 
est« donarea onorifică de sln- 
ge. Sîngele se utilizează în 
cantități mereu crescînde, atît 
pentru transfuzii, cit și pentru 
diferite preparate necesare în
tr-o serie de tratamente. De ia 
aceste idei a pornit și comisia 
de Cruce Roșie din întreprin
derea Textilă Lugoj cînd a or
ganizat la unitatea „A“ o ac
țiune de donare onorifică de 
sînge. Rezultatele au fost pe 
măsura așteptărilor : 119 dona
tori, dintre care mal bine de 
jumătate sînt uteciști. A- 
flînd despre această donare 
s-au produs mari „supărări“ in 
rindul tinerelor muncitoare de 
la unitatea „B“ a aceleiași în
treprinderi, care s-au conside
rat nedreptățite. Pentru a în
lătura „supărarea“ lor, comisia 
de Cruce Roșie, în colaborare 
cu organizația U.T.C.. va orga
niză ți in unitatea „B“ o acțiu
ne de donare onorifică de sîn- 
ge, tinerele din această unita
te fiind — din cîte am aflat 
— hotărite să le întreacă pe 
cele din unitatea „A“. Le do
rim să reușească acest lucru ; 
oricum, semnificația gestului 
lor va fi la fel de profundă, de 
umanitară.

• Recent, la Școala de con
ducători auto-Bicaz, comisia de 
Cruce Roșie, în colaborare cu 
organizația U.T.C., a organizat 
o acțiune de donare onorifică 
de sînge ; rezultatul este re
marcabil : 230 de tineri din 250 
au răspuns „prezent“. Felici
tări I

Corespondență din Rotterdam

INDOOR-UL ATLETISMULUI
EUROPEAN

în cea mai veche și mai mare 
poartă maritimă a Europei — 
Rotterdam — Încep miine (n.r. 
astăzi) Campionatele europene 
de atletism de sală. Este prima 
confruntare oficială atletică de 
anvergură după Jocurile Olim
pice de Ia München. între Cei 
peste 200 de concurenți care se 
află aici, unii de cîteva zile pen
tru a face antrenamente in sala 
de concurs, se găsesc numeroși 
recordmeni, campioni olimpici și 
europeni. întrecerile celei de a 
patra ediții a Campionatelor in
door ale continentului european 
— celelalte ediții s-au desfășu
rat, în ordine, la Viena, Sofia 
și Grenoble, — se desfășoară 
sîmbătă și duminică în Ăhoy- 
halle, o sală nouă, ultramoder
nă, dispunând de o capacitate 
de 6 000 locuri. Pentru concu
renți o primă noutate : pista de 
concurg este dintr-un material 
plastic denumit bolidtan, o cre- 
actie a specialiștilor olandezi.

Țara noastră este reprezentată 
Ia acest concurs de Valeria Bu- 
fanu, vicecampioană olimpică, 
care ia startul la probele de 60 
mg, și 60 m plat, de Viorica Vis- 
copoieanu, Carol Corbu, Czaba 
Doja, Nicolae Perța, la 60 mg și 
Dorel Cristudor, la 60 m plat. 
Mîine (n.r. astăzi), la orele 10, 
Carol Corbu iși dispută șansele 
intr-o companie selectă de 10 
concurenți, între ei sovieticul 
Dutkin și iugoslavul Spasoevici. 
După cum se vede, la această 
probă n-u participă medaliații 
cu aur — sovieticul Saneev și 
argint — Drehmel (R. D. Ger
mană) — de la J.O. de la Mün
chen. De la Corbu așteptăm, 
așadar, cu îndreptățire locul I 
și o performanță de valoare ca
re să ne facă să uităm compor
tarea mai puțin strălucită de la 
Olimpiadă. El deține la această 
oră o formă bună, demonstrată 
și de rezultatul dobîndit recent: 
16,91 m. O sarcină dificilă va 
avea Valeria Bufanu care se

confruntă din nou cu elita pro
bei condusă de campioana o- 
limpică Erhardt din R. D. Ger
mană. Se așteaptă o dispută 
foarte dîrză din care am 
dori să-și ia revanșa atle
ta noastră. Șanse frumoa
se se întrevăd pentru Czaba 
Doja, care, cu cei 2,20 m ai săi, 
se înscrie printre principalii 
protagoniști ai probei. Dar să 
așteptăm pasionantele întreceri. 
La ora cînd transmit aceste rin- 
duri sportivii noștri se antre
nează de zor în marea sală de 
concurs.

VASILE CABULEA

PROGRAM
FOTBAL. Duminică este pro

gramată prima etapă a retu
rului campionatului diviziei 
naționale A. în Capitală, meciu
rile se vor desfășura astfel : 
Dinamo—Petrolul, ora 16, sta
dionul „Dinamo“ și Rapid— 
Universitatea Craiova, ora 16, 
stadionul „Republicii“. In țară : 
Steagul Roșu—C.S.M. Reșița : 
A.S.A. Tg. Mureș—Steaua ; 
C.F.R. Cluj—Farul ; S.C. Ba
cău—Sportul studențesc ; Jiul— 
„U‘‘ Cluj. Partida F.C. Argeș— 
U.T.A. începe la ora 14, meciul 
fiind televizat.

RUGBI. Rugbiștli din divizia 
națională iși reiau activitatea 
de primăvară cu prima etapă a 
returului. în Capitală, au loc 
duminică partidele : Dinamo — 
Precizia Săcele, ora 9,30, teren 
II, Stadionul Tineretului; Gri vi
ța Roșie—Farul, ora 9, teren 
Parcul copilului ; Gloria—C.S.M. 
Suceava, ora 10,30, teren Glo
ria și Sportul studențesc—Vul
can, ora 10,30, teren Construc
torul. în țară au loc jocurile i 
Politehnica Iași—Steaua ; Univ. 
Timișoara—Știința Petroșeni și

EXPLOZIA : ruleazâ la Drumul 
Sării (orele 15.30. 18: 20 15).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 tn 
continuare).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL i ruleazâ la Ferentari (orele 
15.30: 17.45: 20)

MARIA STUART : rulează la 
Volga (orele 10: 12.30; 15.30; 18; 
20 30). Miorița (orele 10: 12.30: 15: 
17.30: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează ta Floreasca (orele 15.30: 
18; 20,30).

SÎMBĂTĂ, 10 MARTIE 1973

Opera Română : GISELLE — 
ora 19; Teatrul de Operetă : 
VÎNT DE LIBERTATE — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPA — ora 
15,30: DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — ora 20; (Sala Studio) : 
A DOUA FAȚĂ A MEDALIEI — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20; Teatrul „O. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : CEI 
ȘASE (premieră) — ora 19,30: 
Teatrul de Comedie : BUFFALO 
BILL ȘI INDIENII — ora 
20: Teatrul Mic ; DRAGOS
TEA NOASTRĂ — ora 19,30; Tea
trul Giulești : RĂZBUNAREA SU- 
FI.EURULUI — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : UN MAZEL- 
TOV... PE PLACUL TUTUROR — 
ora 19,30; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : AICI ESTE SOARELE 
MEU — ora 20; Teatrul ,.Ion Va- 
silescu" : FII CUMINTE. CRISTO- 
FOR — ora 19.30: Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA
ARE CUVÎNTUL — ora 19,30: Tea
trul ,.Ion Creangă“ : COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora 
10; ȘCOALA DIN HUMULEȘTI — 
ora 16: Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Victoria): BU-ALI — ora 15; (Sala

Academia) : RAI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17: Ansamblul .Rapsodia 
Română“ : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 19,30; Circul „Glo- 
bus" : FRAȚII LUI FLIPPER — 
spectacol extraordinar cu delfini 
(premieră) — ora 19,30.

DUMINICĂ, 11 MARTIE 1973
Opera Română : RĂPIREA DIN 

SERAI — ora 11; TANNHAUSER
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
SPUNE, INIMIOARĂ. SPUNE — 
ora 10,30; PAGANINI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le‘- (Sala Comedia) : COANA CHI- 
RIȚA — ora 10.30; UN FLUTURE 
PE LAMPA — ora 15,30 ; DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — 
ora 20: (Sala Studio) : IADUL ȘI 
PASAREA — ora 10,30; JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schi
tu Măgu.reanu) : LEONCE Șt 
LENA — ora 10; O SCRISOARE 
PIERDUTA — ora 15; (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTI
NA — orele 10 și 15; ANUNȚUL 
LA MICA PUBLICITATE — ora 
20; Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
10; BUNA SEARA, DOMNULE 
WILDE — ora 15.30; OMUL 
CARE... — ora 19.30; (Sala Studio): 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 10,30; MEDALION ,,N. LA- 
BIȘ" — ora 16; GAIȚELE — ora 
20; Teatrul de Comedie : PREȘUL
— ora 10 30; DISPARIȚIA LUI
GALY GAY — ora 15,30: MUTTER 
COURAGE — ora 20: Teatrul 
Mic : PISICA SĂLBATICĂ — ora 
IC 30; DUPĂ CĂDERE — ora 15; 
TESTAMENTUL CÎTNELUI — ora 
19,30; Teatrul Glulestl : CASA 
CARE A FUGIT PE UȘĂ — orele 
10 si 19.30; FREDDY — ora 15; 
Teatrul Evreiesc de Stat : MA
TINEU LITERAR-MUZICAL :
PURIM-ȘPIL ST PURIM-SPI- 
LER — ora 11; UN ȘIRAG 
DE PERLE — ora 19,30: Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. : 
O NOAPTE FURTUNOASA — ora 
11.30: KIR ZUT.TARIDT — ora 20; 
Teatrul „Ion VasUescu“ : FII CU
MINTE. CRISTOFOR — ora 10: 
SICILIANA — ora 19,30; Teatrul

„C. Tănase" (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVINTUL — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă“ : 
SOLDĂȚELUL DE PLUMB — Ora 
10: Teatrul ..Țăndărică“ (Sala
victoria) : ILEANA SÎNZIANA — 
ora 11 (Sala Academia) : PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 11; An
samblul „Rapsodia Română“ : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — Ora 
19.30; Circul „Globus“ : FRAȚII 
LUI FLIPPER — spectacol ex
traordinar cu delfini — orele 15; 
17,30; 19.30,

SÎMBĂTĂ, 10 MARTIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 44-a. 9,30 A fost oda»' 
niciodată... Teatrul poveștilor (IV). 
10,00 Telex. 10,05 Publicitate. w.xO 
Rapsodie sălâjeană. 10,40 De 
vorbă cu gospodinele. 11,00 Selec- 
țiuni din emisiunea „Promenada 
duminicală“. 12,30 Cărți și idei. 
13.00 Telejurnal. 16,00 Telex. 16,05 
„Zboară pescărușii“. Cîntece do
brogene interpretate de Elena Roi- 
zan-Barbu. 16,15 Emisiune in 
limba germană. 17,15 Ritm, tine
rețe, dans. Teletop ’73. Transmi
siune directă de la Pitești. 18,30 
Campionatele europene de atle
tism pe teren acoperit, Transmi
siune directă de la Rotterdam. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — cauză 
a întregului popor. 20,00 1001 
de seri. 20.10' Ctntecul săp- 
tămînii : „Izvor de frumusețe“ 
de Radu Șerban. 20,15 52 de ini
țiative în 52 de săntămini. 20.30 
Tele-enciclonedia. 21,10 Film se
rial : Mannix. 22.00 Gala laurea
telor — „Săptămina Top ’72" — 
Selecțiuni (partea I). Prezintă Va- 
lerla Marian șl Geo Costlnfu. Tși 
dau concursul : Doina Badea, 
Irlna Loehin. Aura Urziceanu, Ml- 
haela Mihai, Sofia Vicoveanca,

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL feminin de șah <ie 
la Belgrad, organizat în cin
stea zilei de 8 Martie, a con
tinuat cu disputarea partide
lor din runda a patra. Maes- 
tra româncă Alexandra Ni- 
colau (cu piesele albe) a în
vins-o pe iugoslava Amalia 
Pihailici.

In clasament conduce Ale
xandra Nicolau (România) cu 
2,5 puncte și o partidă între
ruptă.

zbor cu schiurile au efectuat 
pe trambulina mare de la 
Obersidorf (Bavaria) ultime
le antrenamente. Cel mai 
bun rezultat a fost obținut 
de sportivul austriac Walter 
Schwabl cu o săritură care a 
măsurat 162 m, cu 3 m in
ferioară recordului mondial.

• ÎN RUNDA A TREIA A 
turneului internațional de șah 
care se desfășoară în Capi
tală, s-au înregistrat urmă-

• ÎN PALATUL SPORTU
RILOR din Torino, s-au des
fășurat ieri întrecerile pen
tru „Cupa Europei" la flo
retă feminin pe echipe. In 
finală s-au întilnit formații
le Steaua București și Vasu- 
tas Budapesta. Victoria a re
venit cu scorul de 9—3 fîo- 
retistelor românce, care cu
ceresc pentru a patra nară 
acest important trofeu spor
tiv.

• PARTICIPANȚII la
campionatele mondiale de

toarele rezultate : Knaak- 
Partoș 1—0 ; Taimanov-Pytel 
1—0 ; Ghizdavu-Ungureanu 
1—0 ; Fichtk-Honfy 0—1 ; 
Rukavina-Gheorghiu remiză. 
Restul partidelor s-au în
trerupt. După trei runde în 
fruntea clasamentului se află 
D. Ghizdavu (România) și 
R. Knaak (R.D. Germană) cu 
cite 2.5 puncte fiecare.

Astăzi, in aula Bibliotecii 
centrale universitare, cu în
cepere de la ora 16,00 se des
fășoară runda a 4-a.

COMPETIȚIONAL
C.S.M. Sibiu—Rulmentul Bîr- 
lad.

VOLEI. Etapa diviziei națio
nale se desfășoară după urmă
torul program. Azi, în sala 
Constructorul, de la ora 17 : 
I.E.F.S.—Univ. București (f.) și 
Constructorul—Dinamo (f.), iar 
in sala Progresul, de la ora 18 : 
Progresul—Dinamo (m.) și 
Electra—Rapid (m.) Duminică, 
în sala Giulești, de la ora 9,30 : 
Rapid—„U" Cluj (f.), iar In sala 
Dinamo, de la ora 9,30 : I.E.F.S.- 
Univ. Craiova (m.).

BASCHET. Astăzi diminea
ța, de la ora 9 și după-amiază, 
de la ora 15,30. iar duminică 
de la ora 8, are loc în sala Flo
reasca, cel de-ai II-lea turneu 
de sală al echipelor masculine 
de categorie A. în campionatul 
divizionar feminin au loc du
minică partidele : sala Con
structorul, de la ora 10,15 : 
I.E.F.S.—Sănătatea Satu Mare 
și Voința—Constructorul Bucu
rești, iar în sala Floreasca, de 
la ora 17, Politehnica Bucu
rești—Rapid.

ÂTLETISM. în cadrul celor 9 
crosuri populare organizate in

Corina Chiriac. Cornel Constanti- 
niu, Cristian .Ciubotaru, Aurelian 
Andreescu, George Nicolescu, Ion 
Lăceanu, Benone Sinulescu. 22.50 
Telejurnal. 23,00 Gala laureaților 
„Săptămina Top ’72“ (partea a 
doua). Iși dau concursul : forma
ția de jazz a Centrului Universi
tar Iași, condusă de Titel Po- 
povici, Olimpiâ Panciu șl Marius 
Teicu, Erik Josza și Karel Hor- 
vath, Maria Ciobanu și Ion Dolă- 
nescu, Florica Bradu, Nicolae 
Roșoga, formația de jazz din Si
biu condusă de R. Manyak, or
chestra de muzică ușoară a Ra- 
dioteleviziunii condusă de Șlle Di
ni cu.
PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Recital de 
pian — Cristea Zalu. 16,40 Azi și 
miine — emisiune de informație 
culturală la zi. 16,50 Avanpremie
ră. 16,55 Publicitate. 17,00 Cîntece 
populare interpretate de elevii 
Școlii populare de artă din Bucu
rești. 17,30 Prietenii lui Așchiuță. 
18.00 Istoria filmului sonor. Film 
și istorie.

DUMINICA, 11 MARTIE 1973 
PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți. 8,15 
Pentru sănătatea dumneavoastră.
8.30 Cravatele roșii... din județul 
Galați. 10.00 Viața satului. 11,10 
Omul și muzica lui. Beethoven, de 
ia opus I pînă în preajma opu
sului 100. 12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14.00 360 de grade — în exclusivi
tate sportive șl muzicale 18.15 
Film serial pentru tineret : Pier
dut! în spațiu, episodul XX. „Re
volta androizilor“. 19,00 Vetre fol
clorice. „Tăcuta“ de pe Valea Fru
moasei. 19.20 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. Săptămina politică inter
nă și internațională în imagini. 
20.10 Renortaîul săntămînil. Sec
ția 40. 20.30 Film artistic : Anna 
celor 1 000 de zile. 22,40 Telejur
nal. 22,50 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
12.30 Promenada duminicală. 15,00 

închiderea emisiunii de prlnz 20,10 
Eroi îndrăgiți de copii. Bolek si 
Lolek. 20,40 Caleidoscop cultural- 
artistic. 21,00 Studioul muzical. 
Stagiunea muzicală la Timișoara. 
21.50 Telex tehnico-științific. 22,10 
Film serial : Mannix — reluare.

această primăvară în Capitală 
de către Consiliul Municipal 
București, duminică este pro
gramat „Crosul 8 Martie“, eta
pa pe sectoare, la care și-au 
anunțat participarea circa 
10.000—12 000 de alergători. 
Programul de duminică este 
următorul : sect. I, ora 9, Sta
dionul Tineretului ; sec. II, ora 
9.30, stadionul Colentina ,’ sect. 
III, ora 9, str. Maior Coravu ; 
sect.. IV, ora 9,30 (fete), stadio
nul Olimpia ; sect. V și VI, 
crosurile sînt amînate pe data 
de 18 martie ; sect. VII, ora 9, 
stadionul Electra ; sect. VIII, 
ora 9,30 (fete), stadionul Strău- 
lesti.

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Duminică de la ora 10 în ora
șele Bacău, Constanța, Iași, Tg. 
Mureș, Arad. Reșița. Medgidia, 
Sinaia și Cîmpulung Muscel sînt. 
programate partidele din prima 
etapă a turului diviziei A, în 
sălile echipelor organizatoare.

PATINAJ ARTISTIC. Pe pa
tinoarul ,,23 August“ din Ca
pitală este programată a Vil-a 
ediție a concursului internațio
nal de patinaj artistic, la care 
si-au anunțat participarea pa
tinatori din R. D. Germană, 
iugoslavia, Polonia și România. 
Programul de azi începe la ora 
8 și după amiază la ora 17, du
minică la ora 17.30 avînd loc 
demonstrația laureaților.

ÎNOT. La bazinul „23 August“ 
(azi) de ia ora 18,45 și du
minică de Ia ora 10.30) are loc 
concursul de primăvară pentru 

I copii catog. C și D.
BOX. Miine în Capitală au 

loc două gale de box. în sala
■ Progresul, de la ora 10. șe va.
I disputa cea de-a Vl-a reuniune 
• din etapa pe Capitală a cam

pionatului rezervat juniorilor,

Iiar în sala Liceului ..M. Ba-^, 
sarah" (ora 10). întîlnirea din
tre Școala sportivă „Energia"—

| Școala sportivă „Viitorul“ Pi- 
■ tești.

ȘAH., în Aula Bihliotecii.

I Centrale Universitare din Ca
pitală se află . în Mină desfășu
rare cea de-a 13-a ediție a 

I turneului internațional de șah 
al României.

HANDBAL. Pe terenurile de 
handbal de Ia Stadionul „Re- 

IDUblicji“ au loc . duminică, de 
la ora 10, jocuri pentru etaoa 
județeană a campionatelor de 

I calificare seniori și senioare.
SCRIMA. în sala ..Floreasca

TI“ are loc „Memorialul Savu" •

Ila soadă, cu participarea unor 
trăgători din U.R.S.S., R. D. 
Germană, R. P. Polonă și. 
România. întîlnirile sînt pro-

Igramate azi de la ora 9, si
17, iar duminică de la ora 9.

POPICE. La Brașov, azi, 
Ipe arenele Hidromecanica (m.) 

și Rulmentul (f.) are loc un 
concurs de verificare și selec- 

Iție a loturilor republicane de 
juniori si junioare.

CICLISM. în cadrul „Cupei 
Municipiului București" are ioc 

I duminică de la ora 10, de la km
7, varianta Buftea o cursă de 
fond cu participarea cicliștilor 

I fruntași din Capitală, invitați
din provincie, și componenții 
lotului republican.

I GABRIEL FLOREA./



de peste hotare Reuniunea gvupulni 
de Ia Dipoli

•*

Criza monetară occidentală

Bursele vor rămine încă închise

Cairo :

Reuniunea Clubului „celor zece
Vineri, la Paris, a avut loc o reuniune extraordinară a 

niștrilor de finanțe ai țărilor membre ale Clubului „celor 
zece" — principalele țări occidentale industrializate — consa
crată examinării căilor de ieșire din actuala criză monetară 
occidentală.

La reuniune au participat, de 
asemenea, miniștrii de finanțe 
ai Luxemburgului, Danemarcei 
și Irlandei, în calitate de țări 
membre ale Pieței comune, 
precum și cei ai Elveției și In
doneziei, în calitate de obser
vatori.

în timpul unei pauze, minis
trul vest-german de finanțe, 
Helmut Schmidt, a declarat zia
riștilor, vineri seara, că săptă- 
mina viitoare va fi convocată 
o nouă reuniune lărgită a „ce
lor zece“, pentru a definitiva 
măsurile discutate la Paris. 
Până la acea dată, bursele de 
schimb occidentale vor conti
nua să rămînă închise. Schmidt 
a susținut că, în cadrul 
țiilor dintre miniștrii de 
țe ai țărilor membre ale 
comune și reprezentanții 
lor Unite s-au înregistrat
progrese, afirmând că, „în lu
mina discuțiilor, de vineri, din
tre Piața comună și principalii 
ei parteneri comerciali, ar pu
tea fi posibilă soluționarea cri
zei printr-un aranjament in
ternațional“. El a arătat că 
miniștrii de finanțe ai Pieței 
comune vor examina la o nouă 
reuniune, duminică, problemele 
discutate, vineri, la Paris, iar 
la începutul săptămânii viitoare 
va fi convocată o întîlnire a mi
niștrilor de finanțe adjuncți ai 
participanților la reuniunea de 
la Paris pentru a examina pro-

discu- 
finan- 
Pieței 
State- 
uneie

blemele ce urmează să fie luate 
în dezbatere la viitoarea re
uniune plenară a miniștrilor de 
finanțe ai „celor zece“.

Agențiile de presă informea
ză că miniștrii de finanțe în
truniți la Paris continuă să se 
afle pe poziții diferite în ce 
privește modalitățile de abor
dare a actualei crize monetare 
occidentale. Ministrul francez 
de finanțe, Valery Giscard 
d’Estaing, care a prezidat lu
crările reuniunii, a subliniat, in 
cuvintarea sa de deschidere, 
poziția țărilor membre ale Pie
ței comune, susținînd că actuala 
criză monetară constituie un 
fenomen nou, determinat de 
speculații, care nu are la bază 
dezechilibruri economice pro
funde, dar care lovesc în baza 
sistemului monetar internațio
nal. El s-a pronunțat pentru 
acțiuni concertate în vederea 
apărării cursurilor de schimb 
ale principalelor monede occi-. 
dentale rezultate în urma de
valorizării dolarului la 13 fe
bruarie, cerînd Statelor 
să întreprindă, în acest 
acțiunile necesare.

După Giscard d’Estaing, 
de Clercq, președintele în

Unite 
sens,

Willy 
exer

cițiu al Consiliului Ministerial 
al Pieței comune, a prezentat 
reuniunii propunerile asupra 
cărora au căzut de acord mi
niștrii „celor nouă“ în cursul 
reuniunii de joi, de la Bruxel
les.

In capitala Republicii Ban
gladesh au fost anunțate re
zultatele definitive ale ale
gerilor parlamentare de la 7 
martie - primele din istoria 
acestei țări. Din cele 300 de 
mandate de deputați in A- 
dunarea Națională, 291 au 
revenit candidaților partidu
lui Liga Awami, de guvernă- 
mînt. Toți cei 22 de miniștri 
din guvernul țării, care ou 
candidat în alegeri, au obți
nut victoria cu o majoritate 
confortabilă. In fotografie : 
Dacca in timpul campaniei 
electorale.

de cercetare și
probleme

în
avut 
ziua 
cheiată convenția între guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Populare 
Bulgaria privind modul de cer
cetare și rezolvare a unor pro
bleme de la frontiera de stat 
româno-bulgară.

Din partea Republicii Socia
liste România, convenția a fost 
semnată de către general-locote-

urma
loc la 
de 9 martie 1973 a fost în-

tratativelor care au 
București și Sofia, în

Studenții danezi
si revendicările lor

O Bariera taxelor universitare • Doar 16 la sută din studenți
provin din familiile de muncitori

re-

Convorbiri economice 
româno - egiptene

CAIRO 9. — Trimisul special 
Agerpres, Traian Catincescu, 
transmite : La Cairo a sosit, vi
neri seara, tovarășul Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în comisia guver
namentală mixtă de cooperare 
economică și tehnico-științifică 
româno-egipteană, pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a 8-a 
sesiuni a acestei comisii.

Pe aeroportul internațional 
din Cairo, membrii delegației 
române au fost întâmpinați de 
Mohamed Abdallah Merzaban, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al econo
miei și comerțului exterior, Mah
moud Chalabi, subsecretar de 
stat la același minister, și alte

personalități egiptene. A fost, 
de asemenea, prezent Petru Bur- 
lacu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo.

Vineri, a avut loc, Ia Centrul 
de conferințe de la Dipoli, ulti
ma reuniune clin săptămîna a- 
ceasta a Grupului de lucru al 
consultărilor multilaterale. Șe
dința a fost prezidată de repre
zentantul Austriei. în centrul 
atenției participanților s-a situat 
discutarea punctului unu de pe 
agenda conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa și, 
în special, elaborarea principiilor 
care trebuie să călăuzească rela
țiile dintre state, precum și a 
măsurilor pentru aplicarea în 
viață a acestor principii.

Grupul de lucru își va relua 
dezbaterile luni, 12 martie, sub 
președinția reprezentantului Bel
giei, urmînd ca o nouă reuniune 
plenară să examineze marți re
zultatele noii faze a activității 
grupului de lucru.

în ultimele zile, trupele 
administrației saigoneze au 
comis, in Vietnamul de sud, 
numeroase încălcări ale pre
vederilor Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului — 
relatează agenția de presă 
„Eliberarea“. Astfel, in zona 
Quang Tri-Thua Thien, tru
pele saigoneze au tras, la 6 
și 7 martie, sute de obuze de 
artilerie asupra diferitelor 
poziții ale forțelor Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
și au efectuat totodată 56 de 
operațiuni polițienești de 
represiune impotriva po
pulației. La 7 martie, un ba
talion saigonez a lansat o 
operațiune ofensivă la Quang 
Ngai, ceea ce a provocat 
riposta forțelor patriotice 
care au doborât două elicop
tere inamice. în- zona Mv 
Tho, forțele saigoneze au 
efectuat așa-numite opera
țiuni de „curățire“, silind 
aproximativ 1 300 de locuitori 
să se instaleze in lagăre de 
concentrare.

Expoziții
românești în
străinătate

rezolvare a
de frontieră

unor

comandantul
iniceri, iar din

nent Vasile Petruț, 
trupelor de grăi 
partea Republicii Populare Bul
garia de general-maior Ștefan 
Țanov, comandantul trupelor de 
grăniceri.

Noua convenție va contribui 
la rezolvarea problemelor de 
frontieră în spiritul deplinei co
laborări și înțelegeri reciproce 
existente între cele două țări so
cialiste vecine.

La Muzeul de istorie ger
mană din Berlin a avut loc, 
la 9 martie, vernisajul expo
ziției documentare românești 
„40 de ani de Ia luptele fe
roviarilor și petroliștilor din 
România în ianuarie și fe
bruarie 1933“. Directorul mu
zeului și atașatul cultural al 
ambasadei române au subli
niat, în alocuțiuni, importan
ța luptelor greviste din 
România din 1933 și solidari
tatea internaționaiă cu a- 
ceastă acțiune.

La deschiderea expoziției 
au participat reprezentanți ai 
C.C. al P.S.U.G., ai Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R.D.G., ai unor organizații și 
instituții din țara gazdă, ai 
corpului diplomatic. A fost 
prezent ambasadorul Româ
niei în R.D.G., Vasile Vlad.

In sala de expoziții a Co
mitetului albanez pentru re
lații culturale și de prietenie 
cu străinătatea, din Tirana, 
s-a deschis 
tografii „40 
luptele din 
rie 1933 ale 
roviari și 
România“. Au fost prezenți 
Mișto Treska, președintele 
Comitetului albanez pentru 
relații culturale și de prie
tenie cu străinătatea, alte 
persoane oficiale, un nume
ros public. Ambasadorul ro
mân Ion Stoian și istoricul 
albanez Mediha Jasa au e- 
vocat însemnătatea eroicelor 
evenimente din ianuarie-fe- 
bruarie 1933, tradițiile glo
rioase de luptă ale clasei 
muncitoare din România și 
succesele obținute de po
porul nostru în edificarea 
societății socialiste mutilate- 
ral dezvoltate.

expoziția de fo- 
de ani de la 

ianuarie-februa- 
muncitorilor fe- 
pctroliști din

Rezultatele referendumului
din Irlanda de nord

Alegătorii din 
s-au pronunțat, 
netă, pentru menținerea Ulste- 
rului în cadrul frontierelor Ma
rii Britanii. Rezultatul scrutinu
lui organizat joi a fost următo
rul : în favoarea menținerii — 
591 820 voturi, iar în favoarea 
alipirii la Republica Irlanda — 
6 463 voturi. Totalitatea 
rilor exprimate depășește, 
stanțial, 50 la sută din 
electoral al provinciei.

Majoritatea locuitorilor 
rului, alcătuită din p_;’____
dorea menținerea provinciei în- 
lăuntrul Marii Britanii. O mare 
parte din minoritatea catolică ar 
fi preferat alipirea la Republica 
Irlanda, a cărei populație este, 
în proporție de 95 la sută, cato
lică.

Cetățenii cu drept de vot din 
Irlanda de nord sint în număr 
de peste un milion (1030 0001, 
dintre care numai 300 000 sint 
catolici. Rezultatele referendu
mului indică faptul că numai doi 
la sută din cetățenii catolici cu 
drept de vot s-au prezentat la 
urne.

Irlanda de nord 
cu o majoritate

votu- 
sub- 

corpul

Ulster 
protestanți,

Premierul britanic Edward 
Heath a convocat, vineri, pe 
ministrul de interne, Robert Carr 
și alte oficialități însărcinate cu 
asigurarea securității statului, 
pentru a examina situația creată 
de exploziile unor bombe la Lon
dra, în urma cărora, joi, o per
soană și-a pierdut viața, iar alte 
238 au fost rănite. Agenția Asso- 
ciated Press relatează că respon
sabilitatea acestor acte de vio
lență a fost asumată de „aripa

Studenții și liceenii danezi au organizat 
cent demonstrații în semn de protest împotriva 
majorării taxelor și introducerii unora noi care 
îngreunează accesul la educație.

cțiuniie tinerilor 
danezi s-au bucu
rat de sprijinul 
Uniunii Naționale 
a Studenților Da
nezi (D.S.F.) in al

cărei program stă scris eă 
Uniunea „este chemată să re
prezinte interesele organizațiilor 
membre în conformitate cu 
ideea că sistemul de educație 
trebuie deschis tuturora indi
ferent de situația economică 
sau socială". Tinerii danezi sint 
nemulțumiți de ceea ce ei nu
mesc „aspectele comerciale ale 
unei educații divizate încă din 
anii școli primare", prin aspec
tele comerciale blamîndu-se in 
primul rînd impunerea de taxe 
din ce în ce mai mari familii
lor cu copii în școli sau univer
sități. Și gama nemulțumirilor 
nu se limitează numai la a- 
ceasta. ea este mult mai largă, 
incluzînd printre altele, cererea 
introducerii unui sistem educa
țional care să permită o SPE
CIALIZARE GRADATĂ ÎNCĂ 
DE PE BĂNCILE LICEELOR 
SAU UNIVERSITĂȚILOR. La 
aceasta se mai adaugă cererea 
înaintată de studenți privind 
participarea reprezentanților lor

în consiliile de conducere ale 
universităților. Tinerii danezi 
condamnă de fapt un sistem 
de învățămint insuficient de 
modernizat care „ridică bariere 
sociale și culturale" în fața lor, 
bariere pe care ei le-ar dori 
„demolate" pentru ca la toate 
nivelele să se creeze posibilita
tea democratizării sale. Referin- 
du-se Ia Danemarca, publicația 
de tineret NORDIC STUDENT 
NEWS LETTER — apărută din 
colaborarea uniunilor naționale 
ale studenților danezi, islandezi, 
norvegieni și suedezi — scria*: 
„Măsurile în domeniul invățâ- 
mintului se caracterizează prin 
lipsa de investigație, „provin
cialism“, și mai ales printr-un 
incredibil refuz de a încerca noi 
căi de a schimba vechea stare 
de lucruri. Dar sint oameni 
nemulțumiți de această situație, 
care cred că se cer întreprinse 

/măsuri de valorificare mai bună 
a posibilităților existente in 
învățămint".

Acesta fiind scopul funda
mental al demonstrațiilor tine
rilor danezi, comitetele lor de 
organizare îndeamnă opinia pu- 
blică, partidele politice din țară 
să investigheze domeniul invă- 
țămintului și să propună schim-

bări care să activeze sistemul 
pedagogic, „să întărească inte
resul autorităților pentru cei 
nefavorizați din punct de ve
dere economic și social" 
(TIMES), pentru ca invățămin- 
tul să asigure dreptul fiecărui 
absolvent la șanse egale în ob
ținerea locurilor de muncă.

Preocuparea pentru asigu
rarea unor „șanse egale" se 
exprimă in revendicările pen
tru realizarea cărora militează 
organizațiile de tineret daneze : 
EXTINDEREA ÎNVĂȚĂMÎNTU- 
LUI OBLIGATORIU LA 12 
ANI, PENTRU CA POSIBILI
TĂȚILE DE SPECIALIZARE 
PROFESIONALA, CALIFICARE 
ȘI DE CONTINUARE A STU
DIILOR SĂ FIE MAI MARI. 
Se remarcă din documentele 
publicate în FREMAD — revis
tă lunară a D.U.K. (Tineretul 
Comunist din Danemarca), re
vendicarea tinerilor care sint 
sau vor deveni muncitori de a 
li se da posibilitatea continuă- 

profesiunea 
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STUDENT!
rii studiilor in 
care-i interesează. 
LA SUTA DIN
PROVIN DIN FAMILIILE DE 
MUNCITORI.

Pentru satisfacerea cerințe
lor general-economice ale țării, 
și în vederea integrării mai 
proporționale a tinerilor în în- 
vățămîntul superior, se cere cu 
insistentă o repartizare geogra
fică echilibrată a centrelor de 
educație în toată țara (Copen-
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• DIRECTORUL GENERAL 
AL F.A.O. Roheh Addeke Boer- 
ma, a anunțat că, incepind de 
la 1 aprilie 1973, R.P. Chineză 
își va ocupa locul în Organiza
ția Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură.

mente au luat parte și aparate 
de tip ,,B-52“.

« Recunoaștere re
ciprocă R.D. Viet
nam — Canada

Guvernul Canadei a hotărîț 
să recunoască R. D„ Vietnam, și 
guvernul R. D. Vietnam a hoță- 
rît să recunoască, la rîndul său, 
Canada, incepind de la 26 fe
bruarie 1973, — s-a anunțat, joi, 
intr-un comunicat ai Ministeru
lui de Externe al R. D. Viet
nam.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția de presă „Eliberarea“, 
administrația saigoneză a pro
cedat, după lungi tergiversări, 
la eliberarea celei de-a doua 
serii de membri ai personalului 
militar capturat și deținut. Ast
fel, in cadrul unei reuniuni a 
Comisiei militare mixte cvadri- 
partite centrale, șeful delegației 
saigoneze a acceptat să remită 
la 8 martie reprezentanților 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, la cererea acestora, 
un sfert din numărul persoane
lor menționate pe lista cores
punzătoare.

• Turneul lui Kurt 
Waldheim

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, va întreprinde, 
incepind de simbătă, o serie de 
vizite în Brazilia, Panama, Co
lumbia și Ecuador — anunță un 
comunicat dat publicității la se
diul Națiunilor Unite din New 
York. In cadrul acestui turneu, 
secretarul general al O.N.U. va 
participa, între 15 și 21 martie, 
la sesiunea specială a Consiliu
lui de Securitate, de la Ciudad 
de Panama, convocată pentru 
examinarea unor probleme pri
vind pacea și securitatea în re
giunea respectivă.

Bombardamente 
asupra Cambod- 
giei

Comandamentul forțelor ar
mate ale S.U.A. din zona Ocea
nului Pacific a anunțat că avia
ția americană a continuat și. la 
8 martie să bombardeze terito
riul cambodgian. La bombarda-

• CEA DE-A DOUA REU
NIUNE a Comitetului de coor
donare Nord-Sud va avea loc, 
la Phenian, în zilele de 14—16 
martie — informează agenția 
A.C.T.C. Această reuniune va fi 
precedată, la 10 martie, de pri
ma ședință a Consiliului Execu
tiv ai Comitetului de coordona
re, ședință ce se va desfășura 
la Panmunjon. Copreședinții ce
lor două părți în Comitetul de 
coordonare au ajuns la un acord 
și în ce privește componența 
Consiliului Executiv.

• Ninsori în Italia
Ninsori masive în nordul 

Italiei și ploi abunderfte în cen
trul acestei țări ! Ele au avut 
ca urmare, în ultimele 24 de 
ore, inundații și blocarea circu
lației pe unele din principalele 
autostrăzi italiene.

provizorie“ — extremistă — â 
Armatei Republicane Irlandeze.

In legătură cu acest incident, 
poliția londoneză a anunțat că a 
arestat pe aeroportul Heathrow 
zece persoane, pe oare le anche
tează în prezent.

înaintea
alegerilor din

Argentina
Alianțele și partidele politice 

care-și vor disputa, duminică, 11 
martie, voturile oorpului electo
ral argentinian, și-au anunțat ofi
cial candidații propuși nentru 
funcția supremă în stat. Potrivit 
ultimelor sondaje de opinie, cele 
mai mari șanse sint acordate lui 
Hector Campora, candidatul 
Frontului Jusțițialist de Elibera
re, și Rioardo Balbin, din partea 
Partidului Radical. Aceștia ar fi 
urmați de Francisco Manrique, 
reprezentînd coaliția guverna
mentală, Oscar Alende, propus 
de Alianța Populară Revoluționa
ră (front susținut de P.C. din Ar
gentina), Jorge Abelardo Ramos 
și Juan Carlos Coral, de aseme
nea, candidați din partea a două 
mișcări democratice, și Ezequiel 
Martinez, reprezentantul „Noii 
Forțe". Social-democratul Ameri- 
co Ghioldi este cotat drept can
didatul cu cele mai reduse șanse

„Bering“

cenușa

Aspect de la o demonstrație care a avut Ioc pe străzile Copen 
hagăi impotriva introducerii de noi taxe școlare.

In marea sală a Bibliotecii 
Stămford, din Hackney — 
Londra —, s-a deschis, pen
tru o lună de zile, un com
plex expozițional consacrat 
României. Sint prezentate 
publicului expoziția „Perso
nalități ale culturii și știin
ței românești", precum și o 
expoziție de carte româ
nească.

Cărțile românești expuse 
au fost dăruite Bibliotecii 
Stămford.

Expediția
La 8 martie, s-a încheiat expediția științifică sovieto-ameri- 

cană „Bering". Timp de 20 de zile, nava sovietică „Priboi" și 
spărgătorul de gheață american „Șaten Island" au brăzdat 
apele Mării Bering și zonele adiacente. Paralel, laboratoarele 
aeriene, insalate la bordul avioanelor „IL-18" și Convair-90", 
au patrulat în spațiul aerian din acest perimetru. Oamenii de 
știință din cele două țări au studiat dinamica valurilor Ocea
nului Pacific, conținutul apei și al vaporilor din atmosferă și 
stratul de gheață din zonă.

După cum informează agenția TASS, cercetările vor fi con
tinuate în laboratoarele de pe uscat. La sfîrșitul acestui an, 
precizează agenția citată, va avea loc, în S.U.A., o reuniune 
comună a specialiștilor sovietici și americani, cu prilejui că
reia vor fi trase concluziile științifice ale acestei expediții.

haga concentrează numai 25 Ia 
sută din întreprinderi).

O politică de învățămint 
eficientă trebuie să țină seama 
de problemele materiale ale 
tinerilor. „Nimeni nu trebuie 
ținut departe de învățămint din 
motive economice“ — apreciază 
LEDERBLADET — publicație a 
Consiliului Studenților Danezi. 
D.S.F. afirmă intr-un manifest 
că in condițiile majorării taxe
lor, studiile au devenit o po
vară pentru familiile modeste 
și relevă că este indispensabil 
necesară mobilizarea sprijinu
lui de stat și cel public pentru 
finanțarea invățămîntului. Atit 
timp cit 
ficient 
cursuri, 
cămine, 
fi împiedicați să urmeze cursu
rile în condiții normale. Con
struirea de săli de cursuri și de 
cămine trebuie să reprezinte un 
obiectiv precis al politicii de 
finanțare de către stat a invă- 
țămintului — afirmă liderii

studențimii daneze. Conjunctura 
economică prezentă nu paie, 
însă, favorabilă satisfacerii ne
cesităților școlilor și universi
tăților, Deși din cifrele publi
cate de O.E.C.D. (Organizația 
pentru cooperare economică și 
dezvoltare), rata inflației in 
Danemarca este de 6,6 la sută 
(calculată după creșterile de 
prețuri la bunurile de larg con
sum in ultimele 6 luni ale lui 
1972)
munitatea 
„celor 
rată totuși ca foarte 
după 18 luni de insucces al 
ternului de supraveghere 
bală a prețurilor.

Demonstrațiile studențești 
Danemarca sint parte integrantă 
a mișcării revendicative a dife
ritelor categorii de oameni ai 
muncii care, 
ca eșuarea 
încheierea 
colective de 
de mari proporții în acest an.

există un număr insu- 
de săli de clasă si 
precum și de locuri in 
foarte mulți tineri vor

cea mai mică din co- 
vest-europeană a 

nouă“, ca este conside- 
ridicată 

sis- 
glo-
din

după unele indicii, 
negocierilor pentru 
unor noi contracte 
muncă, se anunță

DOINA TOPOR

• MINISTRUL RELAȚII
LOR EXTERNE AL REPU
BLICII PANAMA, Juan An
tonio Tack, a sosit la Lima 
intr-o vizită oficială de trei 
zile. La sosire, pe aeroportul 
din capitala peruană, minis
trul panamez a declarat că 
politica externă a guvernului 
său are drept obiectiv prin
cipal exercitarea prerogati
velor independenței națio
nale asupra întregului teri
toriu panamez, dat fiind fap
tul că interpretarea unilate
rală de către S.U.A. a clau
zelor tratatului din 1903 a 
permis apariția așa-numitei 
„zone a Canalului“, sustrasă 
jurisdicției panameze. „Nici 
o țară — a spus Juan Anto
nio Tack — nu ar accepta 
clauzele care ne-au fost im
puse".

Pe de altă parte, ministrul 
panamez a relevat că guver
nul său va face o serie de 
precizări concrete privind po
ziția sa în problema cana
lului, cu prilejul desfășurării, 
între 15 
dad de 
sesiunii 
ritatc.

• LA PARIS s-a parafat, vi
neri, Convenția de asistență ju
ridică dintre România și Franța. 
Documentul a fost parafat, din 
partea română, de Gheorghe 
Bădescu, directorul Direcției 
consulare din Ministerul Aface
rilor Externe, iar din partea 
franceză, de Xavier Jeanot. mi
nistru plenipotențiar în 
Direcției convențiilor 
nistrative și afacerilor 
lare din M.A.E. francez, 
au condus delegațiile respective 
Ia negocieri.

Noua convenție va contribui 
la lărgirea cadrului juridic al 
relațiilor româno-franceze.

cadrul 
admi- 

consu- 
care

« Explozie nuclea
ră subterană în 
S.U.A.

și 20 martie, la Ciu- 
Panama, a lucrărilor 
Consiliului de Secu-

Un purtător de cuvînt al Co
misiei pentru energia atomică 
a S.U.A. a anunțat că Statele 
Unite au efectuat o explozie 
nucleară subterană pe poligonul 
din statul Nevada. Aceasta este 
prima explozie nucleară anunța
tă de S.U.A. în acest an.
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Ge paracaidistas 
și singe

„Africanii uciși zăceau pe cîmp. Corpurile lor 
erau teribil mutilate, iar gurile umplute cu pă- 
mint. De piciorul sting a) fiecărui cadavru era 
legat un carton pe care scria : „avertisment 
pentru amatorii de răscoale". Iar în sat colibele 
erau arse. Gardurile rudimentare care au scă
pat de foc au fost dărîmate cu lovituri de to
por".

Astfel descrie preotul catolic portughez Luis 
Afonso da Costa atrocitățile săvîrșite de „co
mandourile“ de represiune ale corpului expe- 
diționar lusitan într-un sat mozambican din 
provincia Tete.

In timpul unei activități de un an și jumă
tate ca preot misionar la Marara, in nordul 
Mozambicului, tînărul canonic Luis Afonso da 
Costa, în vîrstă de 29 de ani, a fost martor 
ocular a numeroase asasinate în masă comise 
de trupele colonialiste. împreună cu cîțiva 
prieteni ai săi (dintre care unii făcînd parte 
chiar din administrația portugheză și ale căror 
nume nu au fost dezvăluite) el a strîns un „dosar 
al crimelor de război ale armatei coloniale 
portugheze în provincia Tete“. Arestat de au
torități și aruncat, fără nici un fel de judecată, 
în închisoarea Machawa, da Costa a reușit, to
tuși, printr-o rară ingeniozitate, să salveze „do
sarul" cu mărturii și să-1 trimită în afara Mo
zambicului. Acest „dosar de acuzare" publieat 
parțial în Franța de „clemente ale opoziției por
tugheze în exil“ (cum le denumește săptămina- 
lul hamburghez 
din respectivul 
zguduitoare.

Aflăm, astfel, 
unei baze militare aeriene, funcționează ceea ce 
tinărul preot portughez descrie a fi „o școală de 
ucigași rutinați și sadici". Aici sint instruite în 
cele mai sălbatice metode de represiune și asasi
nate in masă, în cele mai „rapide" stiluri de 
distrugere a satelor africane unitățile speciale 
de parașutiști (Ge paracaidistas) care, în lim
baj neoficial au primit numele, foarte potrivit 
de altfel, de „pluton de execuție itinerant".

Cum acționează absolvenții acestei „școli de 
ucigași" ?

Cîteva date din „dosarul" lui Pater Luis 
Afonso da Costa sint edificatoare :

• La 11 mai 1972 două unități heliopurtate 
ale comandourilor de asasini-parașutiști au 
atacat satele Cammbewe și Chiwambo din apro
pierea orașului Tete. Ei au tras fără nici o 
distincție asupra a „tot ceea ce mișca". Satele 
au fost transformate, în decurs de numai trei 
ore, într-un vast cimitir.

• La 5 iunie 1972, „comandourile morții" au 
ars pină la temelie satul Njeuje (din provincia 
Tete) ucigind 21 de localnici, printre care nouă 
copii.

• La 14 și 15 august 1972 parașutiștii au ata
cat localitatea Thamajanela. Timp de două zile 
ei au „operat" în liniște. Casele au fost incen
diate, locuitorii au fost torturați și siliți să-și 
sape singuri groapa înainte de a fi executați.
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• Mărturiile unui tînăr preot 
portughez despre atrocitățile tru> 
pelor coloniale în Mozambic • 
„Școala de ucigași" de la Mutan- 

Ei trag în tot ce mișcă"..

ț 
ț

î

La Inhamagondo, după ce au trecut Ge paracai- 
distas : „Gardurile rudimentare care au scăpat 
de foc, au fost dârimate cu topoarele"...
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Mai mulți bărbați au fost pur și simplu despi
cați în două cu baionetele.

• La 26 august 1972 detașamentele portugheze 
au scos toți locuitorii satului Inhamasanga din 
casele lor și i-au biciuit cu fîșii de cauciuc. < 
Șapte africani au murit, de pe urma rănilor ) 
grave.

• „Intr-o singură peregrinare de o săptămînă 
prin dioceza mea — notează tinărul preot — 
am fost martorul ocular al urmărilor trecerii 
asasinilor parașutiști in trei sate : Ihamagando, 
Inhantondo și Morura. Peste tot același spec
tacol îngrozitor : cadavre de oameni și animale 
de-a valma, case arse, cenușă și sînge".

Rămine să adăugăm precizarea revistei vest- 
germane citate că „dosarul" format de Luis 
Afonso da Costa conține mărturii despre nu 
mai puțin de 24 de acte de genocid și teroare 
în masă făptuite de comandourile portugheze 
în provincia Tete și 30 în districtul Mucumbura 
(aceasta numai în perioada mai 1971 — septem
brie 1972).

Dosarul acuzator pe care tînărul preot întem
nițat a reușit să-l scape de distrugere, consti
tuie, fără îndoială, una din cele mai bogate și 
mai impresionante mărturii despre atrocitățile 
autorităților coloniale din Mozambic.

EM. RUCAR
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