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ACTIVITATE NEÎNTRERUPTA
ÎN „CAMPANIA ALB

DECRET
cu privire la extinderea instituirii 

stării de necesitate în unele
județe afectate de căderile 
masive de zăpadă și viscol

Avînd în vedere căderile masive de zăpadă și viscolul care au 
decretulafectat în ultimele zile și alte județe decît cele prevăzute în 

nr, 109 din 14 martie 1973,
în temeiul art. 64 pct. 9 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

t e a z ă :
Art.l. — Se extinde instituirea stării de necesitate în 

rele județe : Vrancea, Vaslui, lași, Bacău, Neamț, Botoșani,
Art. 2. — f ’ “ ■' ‘ ”

d e c r e -

următoa-
Suceava. 

Prevederile decretului nr. 109 din 14 martie 1973 cu 
privire la instituirea stării de necesitate în municipiul București și în 
unele județe afectate de viscol și de căderile masive de zăpadă, 
precum și cele ale hotărîrii Comandamentului central pentru înlătura
rea urmărilor acestora, se vor aplica integral și în județele mențio
nate la art. 1 din prezentul decret.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT

București, 16 martie 1973
NICOLAE CEAUȘESCU

Ieri, la Consiliul de Stat
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MASURI ENERGICE

București 
reintrare 

in normal
Comandamentul

central comunică
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IERI AU ACȚIONAT IN BUCU
REȘTI PESTÉ 180.000 DE CE
TĂȚENI.
SE CIRCULA PE TOATE TRA
SEELE DESTINATE TRAN
SPORTULUI IN COMUN.
TOATE STAȚIILE C.F.R. DE 
PE LINIA DÉ CENTURA SINT 
OPERATIVE.
COLECTIVE DE MUNCITORI 
AU HOTARIT SA LUCREZE 
Șl DUMINICA.
APROVIZIONAREA ÎNTRE
PRINDERILOR CU MATERII 
PRIME Șl MATERIALE SE 
FACE NORMAL.
PRODUSELE ALIMENTARE 
SINT LIVRATE POPULAȚIEI 
CONFORM GRAFICELOR.’ 
MII DE TINERI INTERVIN CU 
PROMPTITUDINE SI ABNE
GAȚIE LA DESZĂPEZIRE SI 
IN ACȚIUNILE DE ----------- -
RE Șl COMBATERE 
DAȚIILOR.
IN PRIM PLANUL 
LOR BĂTĂLII: TINERII OSTASI 
Al APĂRĂRII NAȚIONALE, 
M.A.I., SALARIAT! DIN ÎN
TREPRINDERI, INSTITUȚII SI 
MINISTERE, ELEVII ȘCOLI
LOR PROFESIONALE SI STU
DENȚII.

PREVENI- 
A INUN-

ULTIME-

Muncitorii Centralei de con- 
strucții-montaj, mai ales cei 
de pe șantierele construcțiilor 
de locuințe, vor trebui să-și 
sporească și mai mult efortu
rile. Iată-i pe cîțiva dintre 
zidarii echipei lui Mircea 
Ciocănel și dulgherii lui Vlă- 
duț Preotu deschizind drum 
prin nămeți către blocurile 
II și III (Berceni), pentru 
mijloacele de transport care 
vor aduce materialele nece

sare.
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Citiți în pagina a V-a alte re
latări a'e la corespondentul nos
tru din lași, ION CHIRIAC, 
de la 
U.T.C. 
VRANCEA, ILFOV, BRĂILA.

ți 
organizațiile județene 

PRAHOVA, VASLUI,

/

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a înmînat, vi
neri dimineața, în cadrul unei 
solemnități, care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat, înalte 
distincții ale Republicii Socia
liste România conferite revistelor 
„Probleme economice“, „Feme
ia“, „Săteanca“ și „Dolgozo 
No“, cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la apariția primelor 
numere.

La festivitate au participat to
varășii Ilie Verdeț, Gheorghe 
Stoica, Cornel Burtică, Mihai 
Cere, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Teodor 
Marinescu, șeful Secției de pre
să a C.C. al P.C.R., Maria Groza, 
vicepreședintă a Consiliului na
țional al femeilor, Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor, 
reprezentanți ai conducerilor u- 
unor ziare centrale și publica
ții jieriodice. Radibteleviziunii. 
membri ai redacțiilor publicații
lor decorate.

Pentru merite deosebite. în în
făptuirea politicii economice a 
partidului și statului și pentru 
contribuția adusă la dezbaterea 
științifică a problemelor econo
mice ridicate de construcția so
cialistă. revistei „Probleme eco
nomice" i-a fost conferit Ordinul 
„Meritul științific“ clasa I.

Revistei ..Femeia“ i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii“ clasa 
I, pentru contribuția adusă la 
educarea și mobilizarea maselor 
de femei la înlănțuirea politicii 
partidului și statului, de construi
re a socialismului în patria noas
tră.

Revistei „Săteanca“ i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii" 
sa I, pentru contribuția adusă la 
educarea și mobilizarea maselor: 
de femei de la sate la înfăptu
irea politicii partidului și statu
lui. de construire a socialismului. 

Pentru contribuția adusă la 
educarea și mobilizarea maselor 
de femei la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de constru
ire a socialismului, la întărirea 
unității și frăției tuturor oameni
lor muncii din Republica Socia
listă România, fără deosebire de 
naționalitate,, revistei „Dolgozo 
No“ i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I.

După înmînarea înaltelor dis
tincții, luînd cuvîntul, în numele 
colectivului revistei „Probleme 
economice“, tovarășul Vasile 
Rauser â spus : vă mulțumim din 
inimă, mult Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru deo-

cla-

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși.

Doresc să încep prin a felicita 
în mod călduros colectivele re
vistelor „Femeia“, ..Dolgozo 
No“, „Săteanca" și „Probleme 
economice“ cu prilejul împlini
rii a 25 de ani de activitate si 
al decorării lor cu înalte ordi
ne ale Republicii Socialiste 
mânia.

Acordarea acestor înalte 
dine constituie o apreciere 
conducerii de partid si de 
pentru activitatea publicistică 
pe rare revistele respective au 
desfăsurat-o în acești ani și 
pentru contribuția pe care au 
adus-o și o aduc la înfăptuirea 
politicii partidului nostru de e- 
'i’ficare social’stă a țării, de 
făurire a societarii social'ste 
multilateral dezvoltate in Ro
mânia.

După cum cunoașteți, partidul 
nostru acordă o marc importan
ță rolului pe care femeile — ce 
constituie, de altfel, mai mult 
de jumătate din populația tării, 
— îl au în viața socială a Româ
niei, contribuției lor active Ia 
tot ceea ce s-a înfăptuit si se 
înfăptuiește în patria noastră.

Revistele decorate astăz'i au 
desfășurat, fiecare în domeniul 
său și în rîndurile cititorilor 
cărora Ii se adresează, o activi
tate bună. Fără îndoială că re
vista „Femeia“ are multe me
rite în explicarea și lămurirea 
politicii generale a partidului, 
în unirea eforturilor femeilor, 
alături de toți oamenii muncii 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului. De asemenea, revis
ta „Dolgozo No“ 
activitate 
explicării 
partidului 
forturilor 
litate maghiară împreună cu ale

Ro

or- 
a 

stat

desfășoară o 
susținută în direcția 

politicii naționale a 
nostru, in unirea e- 
femeilor de naționa-

tuturor femeilor din România 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru. Și revista „Să- 
teanca", ce se adresează îndeo
sebi femeilor de la sate, a avut 
și are un rol important in expli
carea politicii partidului de 
transformare socialistă a satu
lui, de dezvoltare a agriculturii 
pe baze noi.

Fără îndoială că si în viilor 
revistele dumneavoastră vor 
face totul pentru a contribui- tot 
mai mult, prin ceea ce vor scrie 
in paginile lor. la unirea efortu
rilor tuturor fenrei'or, fără de
osebire de naționalitate. Ia în
făptuirea nolittcii partidului. As 
dori să-mi exprim speranța că 
aceste reviste vor fi si m-î ac
tive vor acorda mai multă a- 
fentie onor nrobleme contempo
rane din patria noastr-, educă
rii femeilor intr-un spirit com
bativ, revoluționar. în spiritul 
patriotismului socialist, al soli
darității internaționale si prie
teniei cu femeile din țările so
cialiste și de pretutindeni în 
lupta pentru colaborare și pace 
in întreaga lume. Ca să fiu cit 
mai clar în această privință, am 
dori ca revistele dumneavoastră 
să fie mai combative, să expri
me mai mult spiritul plenarei 
Comitetului Central din noiem
brie 1971. Dorim ca revistele 
dumneavoastră să facă mai mult 
în această direcție.

In ce privește revista „Pro
bleme economice“, desigur că ea 
a făcut și face mult pentru ex
plicarea unor probleme ale dez
voltării economiei românești, 
pentru sintetizarea experienței, 
a practicii și a generalizării a- 
cesteia. Tocmai de aici pornește 
și aprecierea pe care au făcut-o 
Comitetul Central, Consiliul de 
Stat și guvernul prin acordarea 
distincției respective. Dar, după 
cum bine știu tovarășii care lu-

crează Ia această revistă, pro
blemele ce se pun in domeniu’ 
economic sint tot mai vaste, mai 
multiple. Cu cit ne punem sar
cini mai mari privind făurirea 
unei economii moderne, avan
sate. cu atîț și problemele eco
nomice trebuie să fie mai bine 
înțelese, mai temeinic abordate 
In primul rînd. trebuie aborda
te. firește, problemele <lc fond 
ale acțiunii legilor obiective ale 
socialismului, ale eficienței e- 
conomiee. ale proporțiilor dintre 
diferitele ramuri ale economie’, 
ale unui raport just între ror>du> 
de consum și fondul de dez.vol- 
tare, precum si alte probleme 
de interes fundamental pentru 
făurirea unei societăți avansate, 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate si a comunismu
lui. As dori să nu-mi fie luat 
în nume de rău dacă menționez 
că am vrea ca revista „Proble
me economice“ să se facă mai 
mult simțită prin spiritul său dc 
combativitate în abordarea pro
blemelor, prin caracterul revo
luționar în care tratează pro
blemele în lumina concepției 
noastre materialist-dialectice și 
materialist-istorice. Avem, de 
altfel, în vedere o discuție lar
gă cu economiștii, deci și cu cei 
care lucrează în domeniul pre
sei economice. Cu acest prilej 
vom discuta, probabil, mai mult 
aceste aspecte. Dar. in orice 
caz, n-aș putea să nu mențio
nez că așteptăm dc la reviste 
„Probleme economice“ o contri
buție mai mare în domeniul la 
care m-am referit — și sper că 
se va realiza aceasta.

Aș dori, încă o dată, să vă fe
licit pe dumneavoastră, pe toți 
tovarășii care lucrează in ca
drul acestor reviste, să vă urez 
succes în activitatea viitoare 
multă sănătate și fericire !

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
DE CE „INVITAȚII 

CONTRAMANDATE“ ?
CONȘTIINȚA

9 9

DATORIEI
NICOLAE CEAUȘESCU

de ACULIN CAZACU
• Prezentarea scrisorilor de acreditare

D
e ce vă mirați? Su
biectul pe care 
l-am ales nu este 
nici pe departe a- 
tît de surprinzător 
precum pare să fie. 
Sper că vă veți convinge mai 

degrabă de faptul că era aproa
pe imposibil să nu acordăm a- 
tenție acestor dreptunghiuri fa
miliare deoarece le-am întîlnit 
implicate de fiecare dată în a- 
numite preocupări ale oameni
lor. Simplu spus, de cîte ori re
vendică discriminarea, ușile își 
pierd neutralitatea, obligîndu-ne 
să adoptăm o anumită atitudine. 
Să facem Insă cîteva precizări.

Dacă ar fi înscrise într-o cla
sificare posibilă, ușile la care 
mă refer — ale Consiliilor pe
dagogice — s-ar grupa în cate
goria celor ce formulează in
terdicții. Există însă uși ce emit 
un mesaj ambiguu. Conform 
lui, accesul este îngăduit sau 
suspendat printr-un consens ce

întrerupe continuitatea u 
relații de durată.

ARGUMENTAREA LUI 
„PE AICI NU SE TRECE"

„Dincolo“ înseamnă în cazul 
de față cancelaria unei școli. 
Printr-un reflex pe care l-am 
dobindit cu ani în urmă, mi-am

SECRETARUL 
u.t.c. In consiliul 

PEDAGOGIC
examinat ținuta, așa cum pro
babil continuă s-o facă fiecare 
elev de aici sau de oriunde. 
Puteam intra și o făceam cu 
un scop bine determinat : ob
ținerea unor date referitoare la 
participarea secretarului comi
tetului U.T.C. în consiliile pro
fesorale. Primele relații ni le-a 
furnizat tovarășul Părăianu Si- 
mion, directorul Liceului de

cultură generală Sin Petroșani. 
Cu. acest prilej am aflat că, 
deși s-au întrunit de cîteva ori 
în acest an școlar, consiliile 
profesorale n-au înscris printre 
membrii participanți pe elevul 
Ghinea Sergiu, secretarul co
mitetului U.T.C.. Care sînt mo
tivele acestei absențe ? După 
opinia tovarășului director par
ticiparea secretarului U.T.C. Ia 
consilii este condiționată de 
specificul tematic,al acestor în- 
tîlniri de lucru. ’ De exemplu, 
consiliile de pînă acum au avut 
în vedere „exclusiv activitatea 
cadrelor didactice“ : ședința de 
analiza muncii pe primul tri
mestru și planul de activitate 
pe trimestrul al doilea, preocu
pările catedrei de chimie pe 
linia îmbunătățirii procesului 
de învățămînt; analiza situației 
la învățătură și planul de acti
vități pentru vacanță. Sînt pre
ocupări ce intră exclusiv în 
atribuțiunea cadrelor didactice.

ELENA RUBELI

(Continuare în pag. a ll-a>

Intr-una din zilele trecute, cînd viscolul ne săgeta orele, iar 
zăpada ne închidea spațiile, am auzit pe un tinăr ostaș de- 
clarînd unui reporter al televiziunii că vede în participarea sa 
și a colegilor săi la deszăpezirea căilor ferate o misiune de 
luptă. Un răspuns scurt. Deloc spectaculos. Dar un rășpuns 
plin de semnificații : sarcina primită. într-un moment de cum
pănă, nu este un adaos, o încărcare, ci o parte integrantă 
din propria-ți datorie ; executarea ei este sinonimă împlinirii 
datoriei ; conștiința necesității ei este conștiința datoriei, altfel 
spusă.

Mi-am pus, auzind răspunsul ostașului, mai multe între
bări. Mai întîi : oare ceea ce este mai frumos, mai plin de 
valori în noi iese la iveală doar în situații-limită, îndeobște 
naturale ? Sînt tentat să răspund cu un nu categoric, dar 
simt și ceva care mă reține. Fără îndoială, în cazurile extre
me, cînd sînt în joc și pericol existențe umane, omul își în
cordează forțele, își obiectivează natura sa profundă. Atunci 
se naște — arc reflex - cîmpul solidarității fără margini. 
Faptul este valabil, desigur și pentru stările de normalitate 
cotidiană. Numai că, nu rareori, obișnuindu-ne cu o scurgere 
calmă a zilelor și neperceptînd pe deplin tumultul acela pro
fund al șantierelor, ne lăsăm furați de mîngîierile comodi
tății și unei anume lenevii, ne valorificăm insuficient forțele, 
ne cruțăm peste măsură energia. O bizară asociere a ca-

(Continuare în pag. a Il-a)

a ambasadorului Voltei Superioare
In ziua de 16 martie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Pierre Ilboudo, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Volta Superioară în 
țara noastră.

Cu prilejul prezentării scriso
rilor de acreditare au rostit cu
vântări ambasadorul Pierre II- 
boudo și președintele Consiliu
lui de Stat al 
Socialiste Rorțiânia, 
Ceaușescu.

După prezentarea 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae

Republicii
Nicolae

scrisoritor

Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească, cu amba
sadorul Pierre Ilboudo.

La ceremonia prezentării __
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, 
cretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul 
facerilor externe.

scri-

se-
Și
a-

• Ambasadorul Republicii India
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit, vineri dimineață, pe 
V. K. Ahuja, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al In
diei, la cererea acestuia.

La întrevedere au participat 
tovarășii George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Ambasadorul V. K. Ahuja 
transmis tovarășului 
Ceaușescu un mesaj de 
nie, călduroase urări 
re și sănătate din partea j 
dintelui Republicii India, 
hagiri Venkata Giri.

Președintele Consiliului 
Stat a adresat, la rîndul 
președintelui Republicii 
un călduros salut de

de

a 
Nicolae 
priete- 
ferici-

I preșe- 
Vara-

de 
său. 

India
prietenie,

cele mai bune urări de fericire 
și sănătate.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind in
tensificarea și adîncirea coope
rării economice româno-indiene, 
apreciindu-se că sînt largi posi
bilități în acest sens.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate.
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UN IMPORTANT PAS
AL MUNCITORIMII ROMÂNE

PE SCENA ISTORIEI
La 31 martie 1973 se împli

nesc 80 de ani de la deschi
derea lucrărilor Congresului de 
constituire a Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din 
România, eveniment de. însem
nătate istorică care a marcat o 
treaptă superioară în organi
zarea proletariatului român pe 
plan național și punerea baze
lor primului partid politic al 
clasei muncitoare din țara 
noastră.

Crearea P.S.D.M.R. a fost re
zultatul dezvoltării istorice ■ a 
societății românești în cea'de-î 
doua jumătate a” secolului al 
XlX-lea, în condițiile apariției 
și maturizării politice a prole
tariatului român, ale intensifi
cării luptelor sale de eliberare 
socială și națională, precum și 
ale răspîndirii ideilor socialis
mului științific în România, 
„înființarea Partidului Social 
Democrat al Muncitorilor din 
România — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — marchea
ză intensificarea răspîndirii in 
cadrul mișcării noastre munci
torești a teoriei științifice des
pre lume și viață, elaborată de 
Marx și Engels, marii dascăli 
ai proletariatului internațional“.

Luptele greviste din deceniul 
al nouălea al secolului trecut au 
contribuit la dezvoltarea con
științei de clasă a muncitorilor 
si a spiritului de solidaritate. 
Totodată ele au demonstrat că 
sarcina conducătorilor mișcării 
muncitorești era de a acționa 
„cu toată ’ stăruința pentru a 
face pe lucrători să se unească, 
să se alcătuiască în partidă deo
sebită de cele stăpînitoare“. 
Amploarea pe care a luat-o ac
țiunea de propagandă socialis
tă și de organizare politică și 
profesională a muncitorimii la 
scara întregii țări, în perioada 
de după 1880, a adus pe planul 
discuțiilor necesitatea formării 
partidului politic al clasei mun
citoare. Concludente în acest 
sens sînt documentele mișcării 
muncitorești socialiste care, în- 
cepînd din anii 1885—1886, con
semnează folosirea frecventă a 
termenilor de „partidă“, „partid 
muncitoresc“, sau de „partid 
socialist“ — dovezi incontesta
bile ale permanentelor căutări 
ale socialiștilor români spre 
definirea structurii și a rolului 
partidului politic al proletaria
tului. Elementele muncitorești 
înaintate din București,. în 
frunte cu Alex. Ionescu. Anton 
Bacalbașa, Panait Mușoiu au 
luat inițiativa, la 3 februarie 
1890, a transformării Cercului 
muncitorilor din Capitală în 
Club muncitoresc, formă su
perioară de organizare a mun
citorimii din România în acea 
vreme. Scopul Clubului munci
toresc era, după cum se men
ționa In statut: „Să statorni
cească frăția și solidaritatea in 
general între toți muncitorii din 
țară și în special, între munci
torii din Capitală, precum și 
să-i organizeze intr-un partid al 
lor, servind ca sîmbure în jurul 
căruia să se organizeze toate 
puterile partidului muncitoresc“.

După modelul Clubului mun
citorilor din București și cu 
ajutorul lui, Cercurile muncito
rești din Iași, și. Galați au fost 
transformate în cluburi, iar Ia 
Ploiești, Bacău, Craiova, Boto
șani și Roman âu luat ființă 
altele noi. Organizarea sărbăto
ririi zilei de 1 Mai 1890 în 
România ca zi a solidarității 
internaționale a oamenilor.mun-

cil, de către cluburile munci
torești, releva creșterea spiri
tului luptei revoluționare a 
muncitorimii române, maturi
zarea ei politică.

Stadiul atins în dezvoltarea 
mișcării muncitorești din Româ
nia la începutul deceniului al 
zecelea al secolului al XlX-lea 
punea problema unirii tuturor 
cluburilor muncitorești într-un 
partid nolitic al clasei munci
toare. Ținînd seama de această 
cerință, legitimă, Clubul mun-

partidul își afirma adeziunea 
la principiile internaționalismu
lui proletar și își însușea hotă- 
rîrile congreselor Internaționa
lei a Il-a. Este un merit al pro
letariatului român că primul 
său partid politic s-a întemeiat 
pe baza teoriei elaborate de 
Marx și Engels.

Partea a doua a programului 
cuprindea o serie de revendi
cări cu caracter general-demo
cratic, economic, social și poli
tic, pentru realizarea cărora

I 8ÖDEANI1 jDE LA

1 CREAREA P.M .5.
citorilor din București a hotărtt, 
în adunarea generală din 2 mai 

11892, convocarea Congresului 
de constituire a partidului In 
cel mai scurt timp. Această 
hotărîre, publicată în ziarul 
„Munca“, a fost primită cu en
tuziasm de muncitorii din în
treaga țară. La 31 martie (12 
aprilie) 1893 într-o atmosferă 
sărbătorească, s-au deschis la 
București, în sala Clubului 
muncitorilor din str. Amzei, lu
crările Congresului de consti
tuire a P.S.D.M.R. La congres 
au participat 54 de- delegați ai 
cluburilor și cercurilor munci
torești și ai asociațiilor profe
sionale din București, Iași, Plo
iești, Galați, Roman, Craiova, 
Bacău, Botoșani și din alte 
centre muncitorești, 
delegații participanți s-au nu
mărat Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, din partea Clubului so
cialist din Ploiești, Alexandru 
Ionescu, Ioari Nădejde tînărul 
socialist din Iași, Leon Gheler- 
ter, în vîrstă de 20 de ani, 
scriitorul craiovean Traian De- 
metrescu și alții.

Congresul de la București 
s-a bucurat de simpatia mișcă
rii muncitorești internațional?, 

. la lucrările sale particioînd cîte 
un delegat al socialiștilor din 
Franța și Bulgaria și fiind salu
tat de partidele și organizațiile 
revoluționare din Rusia, Spa
nia, Austria, Germania, Italia și 
din alte țări.

în centrul atenției partlcipan- 
ților la Congres a fost dezba
terea și âdootarea programului 
partidului. El era format din 
două părți : partea teoretică si 
partea a doua, sau programul 
de acțiune imediată.

Tn partea teoretică, care cu
prindea o serie de principii 
morxiste, se arată că dezvol
tarea orînduirii capitaliste, a 
pregătit condițiile înlocuirii ei 
prin orînduirea socialistă, iar 
proletariatul are rolul istoric de 
gropar al capitalismului. Ur
mărind același scop final ca și 
nroletariatu] lumii întregi, pro
gramul sublinia că social-demo- 
crația română va lupta pentru 
trecerea mijloacelor de pro
ducție din mîinile exploatatori
lor în proprietatea întregului 
popor și pentru desființarea 
claselor sociale tn vederea în
făptuirii acestui obiectiv, parti
dul își propunea înarmarea cla
sei muncitoare cu ideile socia
lismului științific, organizarea 
ei și a poporului muncitor, pen
tru a o face conștientă de me
nirea sa istorică. în același timp

Printre

Studenți ai Universității din Brașov — în orele de practică 
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STRUCTURA CRISTALULUI 1 

rulează la Central (orele 10; 12;
14! 16,15. 18.30. 20.30).

TINERII . rulează la Doina (o- 
rele 11; 13.15; 15.30; 17.45; 20)

ALFRED CEL MARE rulează 
la Luceafărul (orele 8.30; 11. 13.30; 
18; 18.30, 21) Festival (orele 8,30: 
11; 13.30; 16; 18.30: 21).

LEGENDA LUI RUSTAN i ru
lează la Lumina (orele 9: 11,15;
13 30; 16: 18.15 . 20.30).

ORGANIZAȚIA rulează la Sca
la (orele 8.45. 11,15: 13,45; 16,15;
18,45; 21). București (orele 8.30, ii; 
13,30; 16: 18,30; 21). Favorit (orele 
8.45; 11- 13.15; 15.30. 18; 20.30).

PE ARIPILE VTNTULU1 ; rulea
ză la Patria (orele 10. 14.30; 19.15).

CLOVNII : rulează la Capitol 
(orele 9.30: 11.45: 14. 16.15; 18.30; 
20.45).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează ta înfrățirea (orele 15.30: 
18; 20.15). Cosmos (orele 10; 15.30; 
18 20.30)

ADIO, ARME i : rulează ia Fe
roviar (orele 0.30 12.45: 16. 19.30), 
Gloria (orele «: 12.30: 16: 19.30) 
Tomls (orele 9 12 30: 16: 19 30)
Aurora (orele 9 12.15: 16: 19.30)

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18 tn con
tinuare). La ora 20.15 Program 
de documentare-

NUNTA DE PIATRA : rulează 1« 
Popular (orele 16; 18; 20).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15: 20,15). 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18 15; 20.30). Melodia (orele 0; 
1L15: 13,30; 16; 10.30. 20.45). Mo
dern (orele 8.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20.45).

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII : ru
lează la Buzești (orele 15.30; 18; 
20.15).

IN UMBRA VIOLENTEI : rulea
ză la Grivița (orele 9: 11.15; 13.30; 
16: 18.15; 20 30). Flamura (orele 0: 
11.15. 13.30. 16: 18,15: 20,30).

ANDREI RUBLIOV ; rulează la 
Viitorul (orele 15.30: 19).

DRUMUL SPRE VF.ST : rulează 
la Volsa (orele 10: 12.30; 15.30; 18; 
20.30) Miorița (orele 10: 12,30: 15: 
17.30 20).

ZESTREA rulează la Munca 
(orele 15 30: 18: 20.15)

ULTIMUL TREN DIN GUN 
H1LL rulează ta Dacia (orele 9; 
11 15 13.30: 16: 18.15: 20.30).

GRĂSUNĂ rulează la Vitan ta
rele 1«: 18: 20)

MARIA STUART : rulează ta 
Buceel (orele 15 30. 18: 20.30).

EXPLOZIA : rulează ta Arta 
(orele 15.30. 18. 20.15)

CUPA GLORIEI : rulează la 
Unirea (orele 15.30: 18: 20,15).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Ferentari (orele 16: 
18. 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30 19).

partidul se angaja să mobili
zeze Ia luptă masele muncitoa
re de Ia orașe și sate. Printre 
acestea figurau : votul univer
sal. egal și direct pentru toți 
cetățenii de la 20 de ani, fără 
deosebire de sex, religie și rasă, 
egalitatea juridică a femeii cu 
bărbatul ; învățămîntul gratuit, 
obligatoriu și integral pentru 
toții copiii și laicizarea lui ; ga
rantarea dreptului de întruni
re, asociere, greve în orașe și 
sate ; impozitul progresiv asu
pra veniturilor și desființarea 
impozitelor indirecte ; revizuirea 
constituției și abrogarea tuturor 
legilor și măsurilor excepționale 
ș.a. în cadrul discuțiilor asupra

programului, elementele mun
citorești înaintate au propus 
abolirea monarhiei și procla
marea republicii.

în vederea îmbunătățirii si
tuației clasei muncitoare, pro
gramul prevedea revendicări 
ca i ziua de muncă de 8 ore, 
interzicerea angajării în fabrici 
a copiilor sub 14 ani, repaosul 
duminical, asigurarea pentru 
vreme de bătrinețe și altele. în 
ce privește țărănimea se cerea 
răscumpărarea marii proprie
tăți de către stat și arendarea 
pămînturilor Ia țărani prin in
termediul comunelor, prefertn- 
du-se asociațiile țărănești.

Revendicările priveau masele 
populare și erau de natură să 
contribuie la democratizarea 
vieții politice a României bur- 
ghezo-moșierești șl la crearea 
de condiții prielnice în vederea 
înfăptuirii revoluției socialiste. 
Aceste revendicări priveau în 
același timp și tineretul mun
citor al vremii, care îndura 
crunta exploatare burgheză.

Faptul că programul formula 
ca țel final al Partidului So
cial Democrat al Muncitorilor 
din România instaurarea socie
tății socialiste iar revendicări
le practice înscrise în el erau 
de natură general-democratică, 
conferea noului partid munci
toresc poziția de cel mai înain
tat 
în

partid politic din România 
acea perioadă.

VASILE BOBOCESCU 
profesor de istorie

(Urma’« din vag. O
Cu alte cuvinte, a ținut să 
cizeze tovarășul director, 
zența unui elev la aceste 
silii nu este necesară, ba 
mult ea poate chiar 
bunul mers al unei acțiuni. De
sigur, secretarul U.T.C. pe școa
lă va fi invitat numai atunci 
cînd vor fi supuse dezbaterii 
„probleme care privesc direct 
tineretul“. (Dar situația la în
vățătură pe un trimestru ana
lizată de forul școlii, ori orga
nizarea vacanței nu sînt pro
bleme ale tineretului ?) Pornind 
de la această promisiune, mi-am 
dat seama că în planul tematic 
al consiliilor nu va fi operată 
curînd o distincție clară, pen
tru că în primul rînd ea nu 
poate exista. „Probleme ale ti
neretului“ și „probleme ale ca
drelor didactice“, această diho
tomie invocată pentru a explica 
trunchierea unei participări, de
nunță In fond, un mod de a 
concepe consiliul profesoral 
poate nu tocmai nou. El are 
insă repercusiuni directe asupra 
activității secretarului U.T.C. pe 
școală, elevul Ghinea 
fapt pe care l-a pus In 
ță nu numai actualul 
dar și cej precedent.
Brînzan Gheorghe, elev în anul 
IV, am aflat în puține cuvinte 
cum s-a desfășurat participarea 
sa la consiliul profesoral ca 
„fost“ secretar al organizației 
U.T.C. O prezență puțin timo
rată, ce nu era Juată în seamă. 
„Am stat tot timpul lingă to
varășul îndrumător U.T.C. și 
asta îmi dădea parcă puțină 
siguranță. N-am avut nici o 
intervenție și de fapt nimeni 
nu mi-a cerut părerea, cu toate 
că erau aduși în discuție colegi 
pe care-i cunoșteam destul de 
bine“. Iată numai cîteva dintre 
problemele pe care le-au evi
dențiat membrii comitetului 
U.T.C. ca fiind de mare impor
tanță pentru școala lor : un 
orar de practică bine stabilit, 
atribuții determinate în cadrul 
orelor rezervate acesteia, o a- 
tenție sporită din partea cadre
lor didactice față de elevii cu 
0 situație critică la învățătură. 
„Noi înțelegem să cerem secre
tarului discutarea unor proble
me reale, serioase, In consiliul 
profesoral, li înțelegem bine 
rolul, și de aceea, prezența lui 
„ca avocat al elevilor“ In acest

pre- 
pre- 
con- 
mai 

stînjeni

Sergiu, 
eviden- 
secretar
De la

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Giuleștj 
(orele 15.30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Floreasca (orele 15.30: 18; 
20.30).

LUPUL MARILOR - RĂZBUNA
REA : rulează la Rahova (orele 
15,30: 19).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

CAPCANA PENTRU GENE-

cadru nu. înseamnă că trebuie 
să ne scoată totdeauna „basma 
curată“.

Și pentru Sergiu problemele 
colegilor sînt in parte cunos. 
cute, dar el consideră că este 
mai bine „să stea in banca lui“. 
Abdicind de la participarea la 
consiliu, secretarul comitetului 
organizației U.T C. de la Liceul 
de cultură generală din Petro
șani se plasează în afara unor 
momente de analiză care presu
pun prezența sa activă, prezen
ță ce poate fi fructificată la 
nivelul vieții de organizație.

O situație similară am întîl- 
nit și la Liceul „Liviu Rebrea- 
nu“ din orașul Bistrița. Pop

OXCCENTE^S

CUSURGIII

Tinere eleve efectul rid experiențe în laboratorul de la Grupul 
de uzine fi utilaj minier „Unio“ — Satu Mare.

Foto: ȘTEFAN WEISS

rabile participării directe a or
ganizației U.T.C la rezolvarea 
problemelor pe care le reclamă 
activitatea școlară tn ansamblu.

CARE VÄ ESTE PĂREREA, 
TOVARĂȘE SECRETAR U.T.C. ?

O Întrebare ce a devenit posi
bilă după ce toate reticențele 
și prejudecățile au fost anulate. 
O întrebare formulată în plin 
consiliu la Liceul pedagogic din 
Năsăud, la cel din incinta Li
ceului industrial minier din Pe
troșani sau la Grupul școlar 
minier din Lupeni. Și nu numai 
aici, pentru că despre partici
parea activă la consiliile pro-

CONTRAMANDATE“ ?
Emil, secretarul comitetului or
ganizației U.T.C. pe școală n-a 
luat parte pînă la data cînd 
vizitam această instituție șco
lară la nici unul din consiliile 
profesorale.

„Pină acum s-au întrunit două 
consilii, dar de fiecare dată în 
preajma acestor evenimente 
pentru care mă pregătisem, to
varășul director îmi contra
manda invitația. Urma „să fiu 
informat“ asupra „principalelor 
aspecte“, precum și a hotărîri- 
lor consiliului de către îndru
mătorul U.T.C., tovarășul pro
fesor Bude Remus. Poate n-am 
insistat suficient.

Șî la Bistrița ușa sălii 
consiliu s-a închis înainte 
secretarul U.T C. să poată 
trunde în acest for școlar,
varășul Hașa Vasile, directorul 
liceului, invocă motive pe care 
le-am auzit deja la Petroșani.

Lipsa de comunicare, neinte- 
grarea secretarului U.T.C. în 
dezbaterile consiliului profeso
ral nu reprezintă condiții favo-

de
ca 

pă- 
To-

fesorale ne-au mai vorbit se
cretarii U.T C. pe care i-am in- 
tîlnit la Școala profesională sil
vică din Năsăud, la Liceul e- 
conomic din Bistrița și la Școala 
generală nr. 1 din Petrila.

O întrebare căreia trebuie să 
i se răspundă cu toată price
perea și pentru care a fost și 
este imperios necesară o pregă
tire temeinică.

„Pentru prima mea partici
pare Ia consiliul cadrelor di
dactice, își reamintește Lorinț 
Maria, secretara comitetului 
U.T.C. de la Liceul pedagogic 
din Năsăud, m-am pregătit așa 
cum probabil o voi mai face-o 
în preajma unui 
men. 
aduc 
de
legilor 
priveau 
ei. Am 
ție, iar
care-1 exprimam și care era în 
fond al celor pe care-i repre
zentam în consiliu a fost luat
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Opera Română: TANNHAUSER 
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURtSULUI — ora 19,30: 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : ZODIA TAURU-

viitor exa- 
trebuie să 

probleme 
ale co- 
cele ce

Știam că 
în discuție 

interes comun 
precum și
situația cîtorva dintre 
fost ascultată cu aten- 
punctul de vedere pe

DUPA CĂDERE — ora 19.30; Tea
trul Giulești : rAzbunarea su- 
FLEURULUI — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : UN ȘIRAG 
DE PERLE — ora 19,30; Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. :■ AICI 
ESTE SOARELE MEU — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasllescu“ : tN- 
TR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sa- 
voy) : REVISTA ARE CUVIN- 
TUL — ora 19,30.

cu atenție în considerare. Sa
tisfacția pe care am resimțit-o 
ulterior a fost cauzată de mă
surile practice pe care consiliul 
le luase și ca urmare a propu
nerilor făcute prin intermediul 
meu, de organizația U.T.C.“.

De fapt, prestigiul de care se 
bucură în rîndul cadrelor di
dactice eleva Lorinț Maria este 
îndreptățit și prin activitatea 
depusă în consiliile de pînă a- 
cum, a ținut să ne informeze 
tovarășul Burcezan Irinîie, di
rectorul școlii. „Secretara U.T.C. 
reprezintă un factor de primă 
importanță în munca noaătră 
cu elevii. Măsurile pe care le 
adoptăm se sprijină și pe opi
nia acestei, eleve care s-a dove
dit o bună cunoscătoare a pro
blemelor specifice colegilor ei“.

Elevii Grupului școlar minier 
din Lupeni resimțeau lipsa e- 
chipamentului de protecție co
respunzător, a unui program 
de practică în care să fie bine 
înscrise orele și locul unde a- 
veau să desfășoare această acti
vitate, hrană suplimentară în 
zilele pe care le petreceau în 
subteran. Odată ales secretar al 
comitetului U.T.C. pe școală, 
Tănăsoiu Dumitru a făcut din 
toate acestea, dar nu numai din 
ele, tot atîtea probleme pe care 
le-a ridicat în consiliul profe
soral. Dar, așa cum ne-a măr
turisit tovarășul inginer Filip 
Gheorghe, directorul școlii, se
cretarul U.T.C., „mîna sa 
dreaptă“, ti este un permanent 
colaborator și dincolo de ședin
țele de consiliu.

Șapte elevi sînt propuși pen
tru sancționare disciplinară. 
Propunerea o analizează consi
liul profesoral de la Liceul in
dustrial minier din Petroșani. 
Cămărășescu Nicolae, reprezen
tantul- elevilor, propune în locul 
unor măsuri administrative 
sancțiuni specifice organizației 
de tineret și se dă un avertis
ment în fața membrilor întregii 
organizații Apoi cei în cauză 
sînt sprijiniți de către colegii 
lor, iar astăzi nu li se poate 
reproșa aproape nimic.

Este unul din numeroasele 
exemple de reușită In noua ac
tivitate a secretarilor U.T.C. La 
realizarea lor concură pe de o 
parte climatul de încredere 
promovat în consiliu iar pe de 
altă parte, participarea activă 
a secretarului U.T.C. O simbio
ză posibilă doar prin democra
ția „ușilor deschise“.

SOARE PIERDUTA — ora 10; 
LEONCE ȘI LENA — ora 15; JOC 
DE PISICI — ora 20; (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTINA 
—’ orele 10 și 15; ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20;
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : O, MENPHIS 1 — ora 
10; ADIO CHARLIE — ora 15,30; 
CEI ȘASE — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 10,30; 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora

RAL t rulează la Cotrocenl (ora 
20.15).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Progresul (orele 15.45: 
18: 20.15).

EROII DE LA TELEMARK ta
rele 10; 12; 14), TOPKAPI (orele 
16,30; 20,45), STIGMATUL RĂU
LUI (ora 18,45), rulează la Cine
mateca „Union“.

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Viitorul (orele 9: 12,15).

GENOVEVA DE BRABANT t 
rulează la Vitan (orele 10: 12).

ARTICOLUL 420 : rulează l*
Ferentari (orele 9: 12,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Buzești (ora 10).

PETRECEREA : rulează la
Popular (ora 10).

LUI — ora 20; (Sala Studio) : 
SA NU-TI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) JOC DE PISICI — ora 20; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 20; (La Uzinele Republica) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 16; Teatrul „C. I. Nottara (la 
Sala Palatului) : BUNĂ SEARA 
DOMNULE WILDE — ora 19,30; 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE 
— ora 19,30; (Sala Studio) : SORA 
CEA MARE — ora 20; Teatrul de 
Comedie : BUFFALO BILL ȘI 
INDIENII — ora 20; Teatrul Mic :

DUMINICA, 18 MARTIE 1973

Opera Română: SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — ora 19; Teatrul de 
Operetă : VINT DE LIBERTATE 
— ora 10,30; SPUNE, INIMIOA
RĂ, SPUNE — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : UN FLUTURE PE 
LAMPĂ — ora 10,30; DULCEA PA
SĂRE A TINEREȚII — ora 15,30: 
ZODIA TAURULUI — ora 20; 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI NEAJUNSURI ȘI DE
FICIENȚE IN DOMENIUL DRA
GOSTEI — ora 10,30; JOCUL DE-A 
VACANTA — ora 15,30; A DOUA 
FATA A MEDALIEI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : O SCRI-

16; Teatrul de Comedie : MOUT- 
TER COURAGE — ora 20; Teatrul 
Mic : TESTAMENTUL ClINELUI
— ora 10,30; DRAGOSTEA NOAS
TRĂ — ora 19,30; PREMIERA — 
ora 17; OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 15; 
RAZBUNAREA SUFLEURULUI
— ora 19,30; Teatrul Evre
iesc de stat : MATINEU MU
ZICAL LITERAR : PURIM ȘPTL 
Și PURIM SPILER — ora 11 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : BU ALI — ora 17; Teatrul 
„Ion Creangă" : CELE 12 LUNI 
ALE ANULUI—ora 16: Ansamblul 
„Rapsodia Română" : PE PLAIU
RILE MIORIȚEI — ora 19,30.
— ora 10,30;

O luminàrie, o 
veche luminàrie de 
pe strada pe care o 
cunosc eu, într-un 
oraș de provincie, 
te izbea într-atit cu 
mirosurile ei crude 
și tari, incit senza
ția cea mai apropia
tă era că te-ai îm
potmolit într-un nor 
de fluturi. Lumini- 
rarii nu simțeau ni
mic, afa cred, alt
fel nu mai puteau 
mintia cu palma 
grăsimile pe care le 
ardeau fi le făceau 
stiluri de după 
obloane pentru ca 
în vitrine, a doua 
zi, să atîrne ciucuri 
de luminări. Dar 
mirosurile acelea se 
ridicau fumegoase 
în aer fi rămîneau 
încremenite un 
timp peste oraf, 
formând un fel de 
sită subțire clătina
tă dud și cînd de 
o pală de vînt. Era 
fi aceasta o mese
rie, lumină rar. Nu 
despre ea însă 
vreau acum să vor
besc deși, în parte, 
n-o voi putea ocoli. 
Am cîte o dată prile
jul să văd cum, din 
feluritele lor moti
ve, unii — mai rar 
sau mai des — ape
lează, cu un aer 
novice de sfînt, la 
bobul sărac de lu
mină din vîrful lu
minării. Metaforic, 
e un fel de a fi 
complice cu întu
nericul fi de a 
cocheta cu el. Sau 
cu ignoranța. Dar 
cel mai adesea cu 
niște scopuri mes
chine, traduse alt
fel prin apăsarea cu 
degetul sau cu 
strîmbatul din nas. 
Inși care nu văd în 
negru nimic, dim-

potrivă. Ei văd in 
lumină, dar intr-o 
lumină mică pe ca
re o țin ei în mâini 
sau în cutele cuvin
telor cu oare ifi 
mobilează cîteva 
gesturi, cîteva stări. 
Intr-o lumină de 
luminare. Ei văd o 
casă dar umblă 
după zgârieturi din 
pereți. O invenție ? 
li putea trece și lui 
prin cap. Un procu
ror într-o viață nu 
pronunță atîtea sen
tințe cîte dă el în
tr-o zi. Interjecția e 
cel mai adesea ma
rea sa desfătare. 
Mîrtie și cotcodă- 
cefte in subtext de 
fabulă fi conchide 
onomatopeic, în
tr-o morală care 
altora le scapă. Bă
ieți subțiri, ce vreți, 
poligloți / Adică, ce 
vrei să spui cu 
asta ? — te întrea
bă. M-a fi întrebat 
de fapt, într-o zi, 
cînd mi se pare că 
nici nu prea vorbi
sem, mă uitam mai 
mult cum ninge. Și 
îți spune el, ce-ai 
spus tu. Traduce 
el. Lipește, adică, 
mucuri de luminare 
pe cuvinte. De ce, 
pentru ce ? — e o 
plăcere a sa, inte
lectuală, aceasta și 
uneori gazetărească 
într-un spațiu strict 
oral. Și cu asta trec 
mat departe, tntr-o 
lume a cusurgiilor 
dincolo de cuvînt. 
Limbajul gesturilor 
pregătite și studia
te meticulos, în 
oglindă, reprezintă 
fira elastică a lor. 
Se uită bine la 
tine : vrei să critici 
— păi să vezi ce 
critică ei I Lauzi ?

Nu mai apuci. Mi
rosuri groase de tă- 
miie ți-au și năvă
lit dintr-odată tâm
plele fi trebuie să 
deschizi grabnic, cit 
mai grabnic fereas
tra, să intre aer. 
Paradoxal, dar a- 
ceftia sînt cusurgiii 
cei mai calificați. 
Fiindcă, după a- 
ceea, după ce s-a 
încercat primenirea 
aerului, fi ei ies, 
după ce închid, 
cocofîndu-se, 
devin ca prin mi
nune 
stîlpi 
drepți fi înalți de 
parcă s-ar 
cu cer. Și aprind j 
luminarea peste i- • 
dei, peste ouvinte, ' 
peste soluții, peste ■ 
inițiative. Tot gă- j 
sesc ei ceva în care • 
să-ți înfigă gesturi- j 
le de cusurgii. Alu- • 
necă ușor în sfera ; 
relațiilor fi trag și ■ 
acolo sfori fi obloa- j 
ne ceruite din plin. - 
In metafizica lor ei j 
sînt perfecțiunea ■ 
închipuită. Un fel j 
de vis leneș, pufos • 
fi molatec care con- 
vulsionează atît de '• 
urît fi snob, că-ți j 
vine să-l duci la ' 
plimbare. Nu alt- . 
undeva mai 
parte decît 
luminàrie, 
veche luminàrie de 
pe o stradă pe care 
o știu eu. într-un 
oraș mic, de provin
cie pe 
o mai 
strada
ce nu
ția, însă, că mă îm
potmolesc cîte o 
dată într-un nor de 
fluturi, rămîne...

UȘd>

adevărați 
de telegraf,

injecta

de- 
tntr-o 
într-o

atunci, dacă 
fi existînd 

aceea, ' ceea 
cred. Șenza-

A. I. ZÄINESCU

CONȘTIINȚA 
DATORIEI

(Urmare din pag. Z)

sârențel morale cu instinctul de conservare ne face uneori 
vedem în armurile autoprotecției in fața sarcinilor, calea cea 
mai bună de a ne manifesta independența.

M-am întrebat apoi dacă nu cumva, în afara situațiilor 
extreme, tindem adesea să ne reprezentăm unghiular secto
rul propriei noastre competențe. Dacă nu cumva ne îngus
tăm voit aria priceperilor și - mai departe - ne deformăm 
implicit conștiința datoriei. Sînt destui cărora le place să 
creadă că pot mai puțin decît pot, care se scuză cu cel mai 
firesc aer și cu gestul cel mai gingaș că nu au cunoștințele 
necesare pentru a executa o anume sarcină. Sint cei care își 
ciuntesc competența, care își altoiesc pe fondul lor valoric 
pozitiv o arborescentă perdea a minimei rezistențe tolănită 
undeva, într-un ungher de conștiință, aidoma pisoiului care a 
dat de căldură după un ospăț cu șoareci. Dar aceiași oa
meni, efectiv aceiași oameni, puși în stare de necesitate își 
scot la iveală reala lor putere și pricepere, acționează ener
gic, se orientează rapid, fac proba unei competențe sporite. 
In aceste momente ne apar în față cu tot ce au mai bun 
în ei, ‘-gata să se exprime în acte nemijlocite. In aceste mo
mente ei ne apar în adevărata lor alcătuire morală și fizică. 
Te gindești cu ciudă că nu se mențin mereu la același nivel 
al afirmării, că fac apoi, cind forța stimulenților externi a os
tenit, rabat la efort și capacități, lăsindu-se furați de como
ditate și automulțumire.

Cred că nu există întreprindere educațională mai rentabilă 
decît aceea care reușește să construiască o personalitate aptă 
de a se menține în stare de alertă, fără astimpăr, înclinată 
să se afirme propunindu-și mereu mai mult. O personalitate 
care își află stimulentul nu doar în viscolul din stradă, ci mai 
cu seamă in viscolul din ea însăși. O personalitate care să 
fie cum spunea Labiș, odinioară, „rupere barbară, din iăuntru 
în afară". A ne afirma pe noi înșine plenar, cu toată forța, 
cu constanță și consecvență, fără blocaje de inerție și distor- 
sionări de efort scăzut în tensiune, iată izvorul din care se 
generează conștiința datoriei. Conștiință care, invers, lucrează 
propulșb^ pentru optima noastră punere în valoare, indiferent 
de conjunctura stimulenților.

-Qt-sz
SIMBATA. 17 MARTIE 1973 

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba germană. 9,30 

A fost odată ca niciodată... Teatrul 
poveștilor (V). 9,55 Publicitate. 
10,00 Telex. 10,05 Selecțiuni din 
emisiunea-coneurs „Clntare pa
triei". 10,40 De vorbă cu gospodi
nele. 11,00 Selecțiuni din emisiu
nea „Promenada duminicală". 12,30 
Cărți șl idei. 12,55 Telejurnal. 16,00 
Telex. 16,05 Cunoașteți legile 2 
10,20 Muzică populară. 16.30 Emi
siune în limba germană. 18,15 Pu
blicitate. 18,25 Handbal feminin : 
Universitatea Timișoara — Sport- 
Club Leipzlg — meci retur in 
semifinalele „Cupei campionilor 
europeni". Transmisiune directă 
de la Timișoara. în pauză : „1001 
de seri". 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauză a 
întregului popor. 20,00 Cîntecul 
săptămînii : „Un țărm de liniște". 
20,05 52 de inițiative tn 52 de săp- 
tămîni. 20,20 Tele-enciclopedia. 
21,00 Film serial : „MANNIX". 
21.50 „Bis la aplauze". Selecțiuni 
din galele laureatllor „Săptămtna 
Top ’72". 22,30 Telejurnal. 22,40
Săptămlna sportivă. 23,00 Seară 
de romanțe.
PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16.10 Comori ale 
barocului muzical In sălile de 
concert ale Capitalei. Ansamblul

„Collegium muzicum academicum" 
din Cluj. 16,40 Azi și mline. Emi
siune de informație culturală la 
zi. 16,50 Avanpremieră 16,55 Pu
blicitate. 17.00 Program de clntece 
șl dansuri populare. 17,30 Reporte
rii noștri pește hotare. 17,50 Film 
artistic : Viața de familie" — pro
ducție a studiourilor cinemato
grafice poloneze.

DUMINICA, 18 MARTIE 1973

PROGRAMUL I
8.00 Gimnastica pentru toți. 8,15 

Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8,30 Cravatele roșii. 10,00 Viața sa
tului. 11,10 Omul și muzica lui. 
Witold Lutoslawski. 12.00 De strajă 
patriei. 12.30 Emisiune tn limba 
maghiară. 14,00 360 de grade. 17,15 
Film serial pentru tineret. Pler- 
duțl tn spațiu, episodul XXI — 
„Lansare în spațiu". 18,00 Clntare 
patriei. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Săptămtna politică in
ternă șl internațională tn imagini. 
20.10 Reportajul săptămînii. 
Incursiuni tn viitor. 20,30 Film ar
tistic. Cazul C.L. 22,05 Vedete ale 
cînteculul la București The Gol
den Gate Quartet. 22,30 Telejurnal. 
22,40 Duminica sportivă.

PROGRAMUL TI
12,30 Promenada duminicală. 

15.00 închiderea emisiunii de 
prinz. 20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 
Cîinele Fips. 20.40 Caleidoscop 
cultural-artistic. 21,00 Oaspeți al 
vieții muzicale românești. 21,45 
Telex tehnlco-științiflc. 22,00 Film 
serial : MANNIX (reluare).
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In Spiritul plenarei partidului - acțiune operativă, responsabilă, eficientă

CADRELE—
INVESTIȚIA
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„Anual, numărul de salariați crește in țara noastră j 
cu 200-250 mii, și in cea mai mare parte aceștia sint j 
trimiși să lucreze la mașini și utilaje de înaltă tehni- \ 
citate. Așa cum s-a hotărif, este necesar ca, încă la j 
aprobarea execuției noilor obiective și capacități de j 
producție, să se stabilească măsuri concrete pentru J 
recrutarea și pregătirea forței de muncă". ț

NICOLAE CEAUȘESCU J

CEA MAI DE PRE
I'»»■>.« h

mașinile și

La sfîrșitul acestei lüni,

cursul anului 1973 
angajăm peste 35 000 
calificați.
vor fi principalele

Ne răspunde astăzi ing. ION DINU, 
directorul Direcției personal și invățămint din Ministerul Industriei

Construcțiilor de Mașini Grele

LA BRĂILA INTRĂ 
ÎN FUNCȚIUNE 

0 NOUĂ Șl MODERNA 
UNITATE INDUSTRIALĂ

LA PUPITRELE DE COMANDĂ
w ii 1111 n ih in 11 ii

oameni cu o Înaltă
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

— în cincinalul actual 
M.I.C.M.G. are sarcini deose
bit de importante, dintre care 
multe vor fi îndeplinite chiar 
in cursul acestui an. Printre 
cele'prioritare se înscriu: pro
ducția navală, la șantierele Ga
lați, Ctonstanța, Oltenița ; pro
ducția utilajului tehnologic, la 
Buzău, Ploiești, Moreni ; dubla
rea producției de autoturisme, 
la Pitești ; diversificarea pro
duselor ' existente ; intrarea în 
funcțiune a noilor obiective. 
Pentru a realiza aceste sarcini, 
numai în 
trebuie să 
muncitori

— Care 
surse ?

— Rețeaua noastră școlară și 
formele de calificare de scurtă 
durată : 41 la sută vor proveni 
din școli profesionale și uceni
cie ; 56 la sută din cursuri de 
scurtă durată ; 3 la sută din li
ceele de specialitate. Avem în . 
prezent 55 de unități școlare ; 
pentru necesitățile viitoare, în 
acest an vor fi date în. folosin
ță încă 6 școli, iar pe lîngă cele 
18 licee de specialitate existen
te, vor mai lua ființă alte 9. 
Acestea vor fi înființate în ora
șele unde se dezvoltă ramura 
noastră industrială, în sprijinul 
întreprinderilor cu; sarcini de
osebite. Cîteva exemple : la Bu
zău pentru întreprinderea me
canică de utilaj tehnologic și 
pentru Uzina de utilaj terasier, 
la Oltenița pentru Șantierul na
val, la Caransebeș — Fabrica 
de construcții metalice, Caracal 
— Uzina de vagoane, Pitești — 
Uzina de autoturisme (a doUa 
școală), Avrig — Fabrica de 
remorci, Mîrșa — Uzina meca
nică și altele. Dintre liceele de 
specialitate, cinci vor fi foste 
licee de cultură generală repro
filate, iar 4 le vom înființa în 
cadrul grupurilor școlare, con- 
centrînd în același punct școli 
pentru grade diferite de pre
gătire : ucenicie, profesională, 
liceu.

— Cum asigurați numărul de 
elevi necesari pentru a acoperi 
capacitățile rețelei școlare ?

— Printr-o bună publicitate a 
importanței și avantajelor me
seriilor ce se însușesc în aceste 
școli. De multe ori examenele 
de admitere au fost ținute în 
zone foarte îndepărtate de cea 
în care este situată întreprinde
rea. „23 August“, U.M.G.B., 
„Steagul roșu" Brașov au orga
nizat asemenea examene în

Moldova, de exemplu. In felul 
acesta tinerii sînt mai ușor re
crutați. Pe de altă parte, absol
venții școlilor de cultură gene
rală și de liceu au putut afla 
că oferim condiții deosebite de 
muncă și de viață. Utilajele 
moderne răspund interesului 
manifest al tinerilor pentru teh
nica avansată, grupurile școlare 
și întreprinderile dispun în cea 
mai mare parte de cămine și 
cantine. Toate școlile pe care 
le avem în construcție, sau în 
plan, vor fi dotate în acest sens. 
De asemenea, s-au luat măsuri 
în toate întreprinderile pentru 
ca tinerii să fie bine primiți 
încă din prima zi ; ne-am bucu
rat de un mare sprijin din par
tea organizației de tineret. în 
urma acestor măsuri și fluctua
ția a scăzut apreciabil. Mai a- 
vem încă necazuri la Reșița, 
„Vagonul“ Arad, „Progresul“ 
Brăila. O rezervă formidabilă 
de forță de muncă pe. care do
rim s-o atragem în ramura 
construcțiilor de mașini grele o 
constitue fetele.

— Ce meserii Ie propuneți 
pentru calificare ?

— Se pot califica pentru me
seriile de strungar, frezor, mie- 
zuitoare, unde, bineînțeles, le 
rezervăm locuri de muncă a- 
decvate. în anul școlar 1972—73 
numărul fetelor incluse într-o 
formă de școlarizare a crescut 
de trei ori față de 1971—72. In 
toate unitățile noastre, s-au or
ganizat, sau sînt în curs de or
ganizare „secții model“, unde 
lucrează numai femei. La U.M.F. 
Sinaia,. U-M.G.B., „23 August“
munca lor este foarte bine a- 
preciată. în anul acesta ne pre
ocupă atragerea unui număr 
mare de femei la Uzina de 
autoturisme Pitești, în meseriile 
tapițer, prelucrări mecanice, 
montaj.

— Deși planul de școlarizare 
a fost, luat pe ansamblu, reali
zat, există o seamă de meserii 
importante deficitare. Ne refe
rim la cele de STRUNGAR. 
FREZOR, TURNĂTOR, FOR
JOR. Cum ați gîndit rezolvarea 
acestei situații ?

— în privința meseriilor de 
strungar, frezor, nu avem sufi
cient spațiu de pregătire și ne- 
realizarea planului de investiții 
școlare în 1972 a agravat situa
ția. în privința meseriilor de 
turnător și forjor, cred că nu 
s-a făcut mai nimic în școală 
pentru orientarea elevilor spre 
ele. La cursurile de calificare

Tinerii din secția prelucrări me canice a Uzinei „Autobuzul“ sint ajutați de maiștri 
experiență în ridicarea calificării

Foto : O. PLEC AN

„Produsele noastre sînt din ce în ce mai soli
citate pe piața internă și peste hotare, așa că 
e normal să ne preocupe atît volumul lor, cît și 
sporirea în continuare a calității — ne declara 
tovarășul Andrei Oprea, secretarul Comitetului 
de partid al Fabricii de motoare electrice din 
Pitești. Toate acestea nu ' ---- - a—«
dacă nu ne asigurăm cu

le putem înfăptui însă, 
cadrele necesare și nu

Ne-am însușit Indicațiile date de secretarul 
general al partidului așa că la noua unitate vor 
lucra în principal cadre cu experiență, capabile 
să stăpînească și să folosească eficient

utilajele de înaltă tehnicitate“

ne do- 
în alte 

______ , ponde
rea o dețin tinerii. La Fabrica 
de motoare electrice din Pi
tești, recrutarea cadrelor se fa
ce din mers. întrucît absolven
ții din școlile profesionale re
partizați aici nu Sînt încă în 
număr suficient, conducerea în
treprinderii a luat legătura cu 
comunele din județ, obligîndu- 
se să-i califice pe cei care do
resc să lucreze în industrie, în 
cel mult un an. O bună parte 
din electricienii, turnătorii, lă
cătușii și rectificatorii de astăzi 
ai fabricii, bărbați și femei, 
sînt proveniți din comune ca 
Topoloveni, Călinești, Ștefă-
nesti, Priboieni, Bascov. Mără- 
cin'eni și altele, unde reprezen
tanții fabricii au găsit 
solicitudine din partea 
lor locale de partid și 
a organizației U.T.C.

— în general, ne-am

O vizită prin fabrică 
vedește că și aici, ca și 
întreprinderi argeșene.

multă 
organe- 
de stat,

— în general, ne-am acope
rit necesarul de cadre la majo
ritatea meseriilor — ne-a . de
clarat tovarășul Florea Ținea, 
șeful serviciului personal-învă- 
.țămint. Mai avem însă nevoie 
urgentă de frezori. strungari, 
rectificatori, turnători sub pre
siune si lăcătuși, așa că în mo
mentul de față preocuparea 
noastră este să-i calificăm pe 
proaspeții veniți în aceste me
serii, prin cursuri de scurtă 
durată. De fapt, cei mai mulți 
dintre tinerii care urmează a- 
ceste cursuri sînt în măsură să 
se descurce mulțumitor încă de 
oe acum, dovedind receptivita-

vin. în general, absolvenți din 
mediul rural, care nu au for
mate din timpul școlii deprin
derile tipice producției industria
le și condițiile deosebite în care 
se desfășoară aceste meserii îi 
îndepărtează de ele. Mulți dintre 
cei ce au fost convinși să se în
scrie 
după 
plat 
clasă 
solvit __ 
nele lucruri care ne-au stat în 
putință : am înlocuit examenul 
de admitere cu testări, în fața 
cărora tinerii sînt mai puțin 
timorați, organizăm aceste tes
tări în comunele în care locu
iesc, le asigurăm prioritate la 
cămine și cantine. Insă, nu este 
de ajuns. Ministerul Educației și 
învățămîntului și Ministerul 
Muncii ar trebui să ia 
suri pentru a le oferi 
nerilor care îmbrățișează a- 
ceste meserii unele avan
taje. Munca în aceste domenii 
aduce multe satisfacții, are o 
mare importanță economică, dar 
pînă să ajungă să guste aceste 
lucruri, tînărul se oprește la 
aspectul halei de turnătorie.

la cursuri, le părăsesc 
scurt timp. Așa s-a întîm- 
la Reșița, unde dintr-o 
de 36 de cursanți au ab- 
numai 5 Am realizat u-

mă-
ti-

Vede singur că pentru colegul 
de la strungărie sau lăcătușerie 
condițiile sînt mai ușoare și 
totuși, se alocă exact aceeași 
indemnizație. In plus, deși din 
anul II încep să muncească e- 
fectiv, elevii nu beneficiază de 
nici un fel de sporuri, ca mun
citorii deja calificați. Credem că 
dacă vom primi acest sprijin 
problema asigurării cadrelor se 
va putea rezolva.

— Ce ați întreprins în vede
rea îmbunătățirii calitative a 
pregătirii prin cursuri de cali
ficare ?

— în aproape toate întreprin
derile am revizuit sistemul șco
lar, cu scopui apropierii tot 
mai mari a școlii de producție. 
Avem în 21 de întreprinderi, 
„ateliere-secții de producție“. 
Elevii muncesc efectiv, pe uti
lajele pe care vor lucra Ia ab
solvire. Pentru 1973 de exemplu, 
numai anul I va da o produc
ție de peste 60 milioane lei. 
Periodic, împreună cu colecti
vele unităților industriale, ana
lizăm calitatea pregătirii școla
re. Multe întreprinderi, printre 
care aș cita U.M.T. Timișoara,

„Unio" Satu Mare, „1 Mai" Plo
iești, se ocupă de dotarea ate- 
lierelor-școală, de munca ce se 
desfășoară acolo, ca de oricare 
altă secție productivă. Fiindcă 
școala așa și trebuie să fie — 
o secție a uzinei.

Cu absolvenții din anii tre- 
cuți, ca 
colectiv 
ganizăm 
nare. în 
re și-au 
cum sînt cele recent profilate 
pentru utilaj tehnologic, avem 
în prezent echipe de specialiști 
din minister și centrale care 
țin cursuri de perfecționare la 
fața locului. De asemenea, con
form recentelor hotărîri ale 
Plenarei Comitetului Central, 
un număr mare de cadre teh
nice, cu pregătire superioară, 
vor merge direct în producție 
pentru a alcătui în întreprin
deri un nucleu de specialiști, 
în jurul cărora tinerii să se 
poată forma în cele mai bune 
condiții.

de altfel cu întregul 
al întreprinderilor, or- 
cursuri de perfecțio- 

unele întreprinderi ca- 
schimbat specificul,

MONICA ZVIRJINSCHI

la 
Brăila, vâ intra în funcțiune O 
nouă și modernă unitate indus
trială. Este vorba de Fabrica de 
excavatoare, concepută ca o 
dezvoltare a Uzinei „Progresul“ 
căreia, în anii următori i se va 
dubla pe această cale suprafața 
halelor de acum.

— Avem toate utilajele ceru
te de debutul primei etape, teh
nologia e pusă la punct în cele 
mai mici amănunte, iar con
structorul își respectă cu stric
tețe graficul stabilit de comun 
acord cu beneficiarul, astfel In
cit putem avea de pe acum cer
titudinea că la data stabilită 
vom începe activitatea de pro
ducție, ne asigură inginerul 
Bencne Zaharescu, locțiitorul 
secretarului comitetului de par
tid pe uzină. Acum se defi
nitivează și listele cu mun
citorii din secțiile vechi care 
urmează să treacă la ex
cavatoare. Problema nu e re
zolvată însă în întregime deoa
rece nu-i deloc simplu și nici 
ușor să asiguri popularea unei 
hale de 4 hectare cu o forță de 
muncă procurată în principal 
prin redistribuirea celei exis
tente în uzină.

— Și planul vechii uzine 
„Progresul“, majorat față de cel 
din anul trecut cine-1 îndepli
nește dacă o parte însemnată 
din muncitori sînt mutați, la ex
cavatoare ? Cine le preia sarci
nile ?

— Vor fi înlocuiți cu proaspe
ții absolvenți ai școlii proffesio- 
nale pregătiți pentru Fabrica de 
excavatoare.

La sfîrșitul acestei luni, ele
vii a 14 clase de la școala pro
fesională termină orele teoreti
ce și vor putea fi angajați ca 
muncitori calificați, cu trei luni 
mai devreme. Nu li se poate 
însă încredința doar lor exploa
tarea utilajelor de înaltă tehni
citate de la hala nouă.

— Ne-am însușit ideea expri
mată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Plenară a 
partidului, că intrarea în func
țiune a obiectivelor noi trebuie 
făcută de oameni cu experiență 
In meseria lor, capabili să stă-

cu orice fel de cadre, ci cu oameni bine pre
gătiți profesional, cărora să le putem încre
dința, fără șovăire, soarta producției. Așadar, 
recrutarea cadrelor constituie, la noi în fabrică, 
politica de bază, știind că de ele depinde atît 
realizarea sarcinilor de plan cît și, în conse
cință, prestigiul

Foto : O. PLECAN
firmei noastre".

LA FABRICA
DE MOTOARE

ELECTRICE
DIN PITEȘTI î

RECRUTAREA
OPERA TIV A

La bancul de probă al Uzinei 
de micro-motoare din Pitești

A VIITORILOR MUNCITORI
POLITICA DE RAM AÎNTREPRINDERII
te și seriozitate. Firește, mal a- 
par uneori și „probleme“,, mai 
cu seamă în ceea ce privește 
încadrarea în programul de lu
cru, dar astea se rezolvă pe 
parcurs. Trebuie să recunosc că 
organizația U.T.C. ne este în 
acest sens de mare ajutor.

— Am auzit că, la capitolul 
angajări, sînteți cu mult mai 
operativi decît anul trecut.

— E adevărat — ne răspunde 
interlocutorul nostru. Ne-am 
dat seama că se pierdea mult 
timp cu întocmirea formelor de

angajare, pe o filieră care și 
acum ni se mai pare destul de 
greoaie. Acum angajarea se 
face zilnic și am renunțat în 
mare 
greoi

Un 
după 
constatăm, pe integrarea profe
sională a noilor veniți. Fie că 
sint angajați pentru calificare, 
fie că au deja o meserie, 
găsesc de cele mai multe 
solicitudine și înțelegere, 
care a făcut ca la Fabrica

măsură la formalismul 
care însoțea acest act. 
accent deosebit se pune, 
cum am avut prilejul să

ei 
ori 

fapt 
de

motoare electrice din Pitești 
relația om-colectiv-producție să 
nu rămînă doar o simplă rela
ție teoretică. Totuși, există și 
greutăți, dar, surprinzător, ele 
nu se datorează celor încă ne 
calificați, care oricum se stră
duiesc prin forța lucrurilor să 
intre în ritmul și specificul în
treprinderii, ci absolvenților de 
școli profesionale și facultăți. 
Ni s-a relatat, astfel, că deși 
au în buzunar certificatul de 
muncitor calificat, unii tineri 
dovedesc că nu-și cunosc me-

seria, la nivelul mediu 
unui absolvent de școală profe
sională și, pe de altă parte, cre
ează greutăți în desfășurarea 
programului de lucru, neavind 
încă o educație corespunzătoa
re, deși obiectivele școlilor res
pective prevăd și înarmarea e- 
levului cu o riguroasă discipli
nă muncitorească.

— E drept, primim și promo
ții foarte bine pregătite atît 
din punct de vedere profesio
nal, cît și educativ, cum ne-a 
obișnuit de pildă Grupul școlar

al Uzinei „Electromotor“ din 
Timișoara — ni se spune la 
serviciul personal și invăță- 
mint. Dar nu la fel putem vorbi 
despre grupurile școlare de la 
„Electroputere“ Craiova și 
chiar de la Colibași, în promo
țiile cărora abundă elementele 
slabe. Este clar că, cu acești 
tineri se duce multă muncă în 
plus în întreprinderile unde 
sînt repartizați, iar procesul in
tegrării lor se „întinde“ pe o 
perioadă de timp mai îndelun- 

cerut gată, totul repercutându-se asu
pra producției. Nu-i vorbă, pî
nă la urmă tot îi asimilăm noi, 
altfel nici nu s-ar . putea, dar a- 
ceastă asimilare trebuie reali
zată în‘ cel mai scurt timp, atît 
spre binele tinerilor respectivi, 
cit și, în fond, spre binele nos
tru, al tuturora. In acest sens 
încă nu există o conlucrare 
perfectă între Instituțiile de 
învățămînt și numeroșii lor be
neficiari.

DRAGOMIR HOROMNEA

pînească, să exploateze eficient 
mașinile și utilajele complexe 
cu care sînt dotate, ne spune 
Ghecrghe Radu, șeful serviciu
lui personal. Ni se pare mult 
mai rațional să repartizăm pe 
cei mai mulți dintre proaspeții 
muncitori în colective vechi, iar 
la excavatoare să începem cu 
un nucleu de meseriași cu mai 
multă experiență în profesie.

Alegerea lor, trebuie să men
ționăm de la început, nu s-a 
făcut întîmplător. Mai întîi s-a 
stabilit numărul muncitorilor 
cu experiență, absolut necesari 
în fiecare secție și atelier, din 
noua fabrică, pe structuri și me
serii. Pe baza tabelelor nomina
le cu muncitorii și maiștrii so
licitați de conducerea halei de 
excavatoare, cu acordul șefilor 
de secții s-au făcut apoi listele 
definitive cu cei care vor avea 
peste puțin timp sarcina de o- 
noare de a porni fabrica. Cine 
sînt ei ?

— Toată echipa mea va mer
ge acolo, sîntem vreo 60 de oa
meni, ne declară Petrache Man
ta, șef de echipă la montaj ex
cavatoare hidraulice. Știm de 
pe acum unde și ce va avea de 
lucru fiecare dintre noi. Dumi
tru Variliniuc, de pildă, îm
preună cu alți doi tineri vor 
monta cutia de viteză a exca
vatorului. La așezare motor va 
munci o brigadă compusă exclu
siv din tineri, iar la cilindrii 
hidraulici va fi Alexandru Pam- 
fil, secretarul U.T.C. de la 
montaj I, cu Gheorghe Lupu și 
Mihalache Mănăilă. La începu
tul lui aprilie vom fi acolo. Vii
toarele formații de lucru au în
ceput deja să se constituie și 
primesc, pentru acomodare, 
subansamblele și operațiile pe 
care le vor avea de executat în 
noua fabrică.

— Au fost multe discuții pînă 
s-au definitivat aceste liste, 
secțiile nu-și cedează prea ușor 
oamenii de bază, dar pînă la 
urmă au înțeles toți că aici, la 
excavatoare, nu șe poate începe 
decît cu oameni foarte bine pre
gătiți, ne declară inginerul Cos- 
tel Spiridon, directorul cu pro
bleme de personal, învățămînt 
și școlarizare.

O mare atenție s-a acordat 
formării nucleelor de muncitori 
cu experiență* la fiecare loc de 
muncă și în cadrul fiecărei pro
fesii. La secția prelucrări me
canice, de exemplu, peste 50 la 
sută dintre strungari, frezori și 
rectificatori vor fi cu vechime 
într-una din aceste profesii. E- 
chipele de sudori sau lăcătuși se 
constituie de asemenea în jurul 
unor oameni foarte buni.

— S-a hotărît ca muncitorii 
de elită existenți în „uzina 

’ mamă“ să-i împărțim, cît mai 
echitabil, între halele vechi și 
fabrica nouă, ne explică Florea 
Mălăin, inginerul șef cu pro
ducția. Această măsură, foarte 
bună în fond, ridică însă o se
rie de probleme, deoarece se 
știe de pe acum, absolvenții 
școlii profesionale pe care-i a- 
vem vor avea în primele luni 
de muncă unele dificultăți de 
integrare. Calificarea lor a în
ceput mai tîrziu decît trebuia, 
iar acum, încercăm să învingem 
greutățile generate de această 
greșeală prin repartizarea lor 
în toate secțiile Uzinei „Progre
sul“, nu doar la noua fabrică 
de excavatoare. Pe această cale 
vrem să-i facem cît mai repede 
capabili să preia în întregime 
sarcinile veteranilor mutați Ia 
hala nouă, vrem să grăbim in
tegrarea lor în producție.

— Pentru ca noii angajați 
să-și realizeze de la început 
normele, în fiecare atelier al 
uzinei s-au constituit deja din 
uteciștii mai vechi, mici colec-

tive, care se ocupă îndeaproape 
de disciplina și integrarea pro
fesională a celor mai tineri co
legi ai lor, adaugă Constantin 
Preda, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină. Astfel de co
lective, vom constitui, desigur 
și în cadrul atelierelor din hala 
nouă, și acolo cei mai mulți 
dintre muncitorii cu experiență 
n-au depășit vîrsta utecistă.

Tot acum, urmează să se des
chidă un curs de reciclare pen
tru muncitorii, maiștrii și tehni
cienii care vor lucra cu. utilaje
le și procedeele tehnologice noi 
de la Fabrica de excavatoare. O 
serie de muncitori vor mai fi 
trimiși la diferite întreprinderi 
din țară și dacă va fi nevoie, 
din străinătate — pentru spe
cializarea lor în exploatarea 
mașinilor cu comandă program.

Am enumerat doar cîteva din 
măsurile luate acum de condu
cerea uzinei, de organizația 
U.T.C. pentru ca demararea ac
tivității de producție la noua fa
brică să aibă loc în cele mai 
bune condițiuni. Ele ne ajută 
să înțelegem mai bine nemul
țumirea mobilizatoare" a locții
torului secretarului comitetului 
de partid, cînd afirma că pro
blema forței de muncă „nu e 
rezolvată încă în întregime“. 
Dezvoltarea uzinei va continua 
încă mulți ani de acum, așa că 
„forța de muncă“, recrutarea și 
pregătirea ei rămîne mereu în 
actualitate.

în trimestrul II al anului vii
tor va intra în funcțiune eta
pa a 2-a a Fabricii de excava
toare. Pînă în 1975 se vor mai 
construi aici, între, altele, o tur
natorie de oțel, o fabrică de o- 
xigen, o centrală de compresoa- 
re și o centrală termică nouă. 
Recrutarea și pregătirea forței 
de muncă necesară pentru a- 
cesțe obiective a început de a- 
nul trecut, este în curs de des
fășurare.

în toamna trecută au fost cu
prinși în diferite forme de șco
larizare peste 1 500 de tineri.

— Au plecat delegați în jude
țele Vaslui. Tulcea, Vrancea, 
Iași, Ialomița. Am dat anunțuri 
In ziar, am pus afișe în majo
ritatea comunelor județului nos
tru și ne-am procurat astfel 
băieții - de care avem nevoie 
pentru a completa, atiț la școa
la profesională , cît șuia uceni
cie la locul de muncă, toate 
meseriile în care trebuie să ne 
calificăm muncitori, ne spunea 
Marioara Neagu, șefa biroului 
învățămînt.

Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Tinerii recrutați pe această 
cale din județele amintite au 
fost aduși la Uzina „Progresul“ 
în vagoane speciale, in grupuri, 
iar la Brăila aveau deja 
vate cazarea și masa. 
Foarte simplu. O parte 
ei au fost repartizați la
nul de nefamiliști al uzinei. Cei 
mai mulți, insă, au fost primiți 
în gazdă de familiile muncito
rilor mai vechi ai uzinei. In 
același timp, un grup de dele
gați ai uzinei au parcurs din 
casă în casă aproape tot cartie
rul Brăilița, căutînd locuri de 
cazare pentru viitorii munci
tori. Toți acești tineri, au pri
mit, de la început, pe credit și 
bonuri la cantina uzinei.

In același mod va decurge și 
recrutarea celor aproape 1000 
de tineri, cîți urmează să fie 
cuprinși în diferite forme de 
calificare pînă la sfîrșitul aces
tui an. Procedîndu-se astfel sint 
toate șansele ca la intrarea lor 
în 
de 
să 
ne
avea nevoie.

rezol- 
Cum ? 
dintre 
cămi-

funcțiune, toate capacitățile 
producție amintite mai sus 
aibă pregătită cum se cuvi- 
forța de muncă de care vor

IUSTIN MORARU



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SÎMBÀTÀ 17 MARTIE 1973

IRINA A., 24 de ani,
Bicaz :

„...sînt atît de dezamă- 
fită întit aș strînge toți 

ărbații la un loc și le-aș 
da foc. Aș vrea să-i văd 
ce vor face atunci!“

Așa cum cunosc eu băr
bații, bănuiesc că primul 
lucru pe care îl vor face 
atunci va fi să telefoneze 
la pompieri.

TRAIAN D„ 23 de ani, 
Agnita :

„A venit timpul să mă 
însor, dar am mai multe 
prietene și nu știu cu care 
dintre ele să fac acest im
portant pas în viață...“

Dacă ai mai multe prie
tene și nu știi cu care din
tre ele să faci acest im
portant pas în viață, în
seamnă că n-a venit încă 
timpul să te însori.

ANA-MARIA S„ 18 ani, 
Constanța :

„în cadrul unei seri dis
tractive care a avut loc 
în școala noastră, nouă, 
fetelor din anul II, ne-a 
venit o idee drăguță. E- 
'■au prezenți toți profeso
rii noștri și le-am spus 
că, dacă tot timpul anu
lui noi răspundem la în
trebări, ce-ar fi ca să ne 
răspundă și dumnealor la 
întrebările noastre, măcar 
o dată. Dumnealor au ac
ceptat și una din între
bările noastre a fost: „Dv. 
tind erați elevi ați rămas 
vreodată corijenți ?“ Toți 
ne-au răspuns că nu. Cre
deți că e chiar așa?"

Am învățat să nu mă 
mai mir de nimic. In via

ță se petrec atîtea mira
cole I

LUCIA A., 21 de ani, 
Pașcani:

„...după despărțirea mea 
de Dan mi-am închis su
fletul cu șapte lacăte și 
cheile le-am aruncat să le 
înghită rațele...“

Nu-mi dau seama dacă 
ai avut o idee bună deoa
rece mă pricep prea puțin 
la rațe. Din vagi amintiri 
școlare am rămas însă cu 
impresia că aceste drăgă
lașe păsări au cu totul 
alte preferințe alimentare. 
Adept convins al evoluției 
speciilor, consider totuși 
că nu-i exclus ca rațele de 
azi să înghită și chei, 
fapt care, dacă s-ar veri
fica, m-ar hotărî de ur
gență să contractez îngră- 
șarea cîtorva rațe, avînd 
pe acasă mai multe du
zini de chei, sper, destul 
de gustoase.

dar după șase luni am 
săvîrșit o abatere foarte 
gravă de la regulamentul 
militar și am primit o pe
deapsă pe măsura faptei 
mele. Pînă atunci, cores
pondența mea cu C. a 
fost neîntreruptă. Scriin- 
du-i despre durerea de a 
fi făptuit greșeala, ea i-a 
povestit tatălui ei care i-a 
interzis să-mi mai scrie. 
In fine, mi-am făcut pe
deapsa și dîndu-mi-se voie 
să vin acasă într-o permi
sie, C. m-a căutat și mi-a 
cerut să reluăm prietenia 
noastră, spunîndu-mi că 
sentimentele ei nu s-au 
stins. Am refuzat. A în
ceput să plîngă și să-mi 
ceară iertare. M-am reîn
tors la unitate fără să mă 
împac cu ea. Primeam de 
la ea și cîte două scrisori 
pe săptămână, dar nu-i 
răspundeam. C. este elevă 
în anul IV de liceu și, 
din pricină că eu nu mai

conchid că aspiri la titlu, 
nu mai puțin glorios, de 
tînăr de azi și de la noi

— drept care, dacă rindu- 
rile tale o pot ajuta, 
scrie-i prietenei.

„Stimate curier, 
încep cu „chestiunea arzătoare“, introducerea cu „vă 
citesc, vă urmăresc cu mare plăcere“ fiind subînțeleasă.

Mă numesc F. B., am 22 de ani și lucrez într-o fa
brică din București. Iubesc un tînăr ceva mai mare de- 
cît mine, un tînăr ce are un defect pe care aș vrea, 
cu ajutorul dv., să-l fac să dispară. Iată despre ce e 
vorba : îmi place foarte mult punctualitatea, în tot ce 
fac îmi manifest o punctualitate aproape supărătoare. 
Și lui — spun eu — îi place această calitate a mea, 
el însuși, la întâlniri, fiirid exagerat de punctual. In 
schimb e superficial cu propriile promisiuni, ceea ce 
mie mi se pare tot un fel de nepunctualitate. Promite 
o mie de fleacuri dar niciodată nu se ține de cuvînt. 
Știți ce tare mă întristează acest lucru ? E dureros să-l 
aud spunînd: „O, vrei mărgele ? Lasă că-ți aduc eu, 
am acasă un șirag al mamei, o splendoare! Mîine îl 
ai!“ Nu mă doare, vă rog să mă credeți, că n-o să am 
mărgelele, mă doare exaltarea lui fără acoperire. O 
să-mi răspundeți: vrea să-ți facă o plăcere, din iubire 
îți promite. Da, cred, dar mă doare apoi tind constat 
că au fost vorbe aruncate în vînt. Cum să-l rog să nu 
se mai repeadă să promită ceva tind nu știe dacă se 
va putea tine de cuvînt ? Cum să-i arăt că-l iubesc la 
fel de mult ji fără să-mi facă nici un dar, numai să nu

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

NICOARA BIATRISA, Frătăuții-Noi, Suceava:
„Stimate tovarășe redactor, mă adresez rubricii „De 

la om la om“ cu mii de speranțe. Rîndurile mele nu se 
referă la persoana mea. ci la o prietenă foarte bolna
vă. Ea se numește Mariana Crăciun și locuiește în Po- 
denii-Vechi, jud. Prahova. Am cunoscut-o întîmplător 
acum patru ani, dar în acești patru ani am încercat 
s-o cunosc bine și pot spune că reprezintă un caz foar
te grav. De la vîrsta de șase luni a rămas paralizată.
De 22 de ani nu cunoaște viața adevărată, viața
care ne este dăruită nouă, celorlalți tineri. Boala o
chinuia îngrozitor. Im suferințele ei fizice se mai adau
gă și o stare materială pe care vă las s-o apreciați sin
gur, eu informîndu-vă doar că tatăl ei a decedat, că 
mama, bolnavă, nu poate lucra, iar C.A.P. din Podenii- 
Vechi îi acordă un ajutor de numai 70 lei lunar. Prie
tena mea Mariana, care nu poate părăsi patul — pi
cioarele fiindu-i total anchilozate — croșetează în pu
ținele clipe tind ti încetează durerile. Tovarășe redactor, 
vă implor să găsiți o soluție ca această fată să fie aju
tată...“

Mai întîi îmi cer scuze 
că răspund cu întîrziere. 
Apoi, publicînd scrisoarea, 
țin s-o însoțesc de rugă
mintea mea adresată con
ducerii C.A.P. din Podenii- 
Vechi și tuturor oameni
lor de bine de acolo — 
oameni de bine printre

care sigur nu greșesc nu- 
mindu-i în primele rân
duri pe tineri, pe uteciști 
— să facă tot ce le stă 
în putință ca Mariana 
Crăciun să simtă ca tră
iește într-o colectivitate 
unde generozitatea nu-i o 
floare rară.

MIRCF.A C., Brașov :
„Sînt un tînăr muncitor la uzina „Steagul Roșu“, de 

meserie rectificator și am împlinit 19 ani... Iubesc o 
fată de vîrsta mea, elevă în anul IV de liceu și, cu 
consimțămîntul părinților, am hotărît să ne căsătorim. 
Vă cer un sfat. In curind voi fi luat la armată. Ce să 
fac : să mă căsătoresc înainte sau după ce sfîrșesc sta
giul militar ?“

Evit să dau asemenea 
sfaturi. Dacă dorești pot 
să-mi exprim o părere, a- 
dăugînd că e o părere 
strict personală, nu inten
ționez să conving pe ni
meni de viabilitatea ei și 
— aviz amatorilor — nu 
doresc ca nimeni să în
cerce să mă convingă că 
n-am dreptate, fiindcă, în
căpățînat cum sînt, n-o să 
mă las convins. Deși le
gea admite ca un tînăr 
să se căsătorească încă de 
la 18 ani și deși cunosc și 
cazuri fericite de căsăto
rii durabile contractate la 
18 ani, punctul meu de 
vedere este că pentru în
temeierea unei familii, 
vîrsta aceasta este prea 
fragedă. Am mai multe 
argumente, dar n-o să-l 
aleg decît pe cel care mi-1 
propui tu : întemeind un 
cămin înainte de satisfa
cerea stagiului militar, în

seamnă ca o vreme să 
simți responsabilitatea u- 
nei căsătorii doar prin co
respondență. Mi se pare 
cam puțin pentru un act 
de o asemenea importan
ță. Dar, repet: aceasta 
este opinia mea, nu do
resc să fac pe nimeni par
tizanul ei — iar dacă via
ța mă va contrazice, îmi 
va rămîne totdeauna sa
tisfacția că m-a contrazis 
cea căreia îi port o în
credere și o stimă fără 
margini. De altfel, viața 
mi-a mai întors pe dos și 
alte păreri și n-am încetat 
s-o iubesc.

M. V., 21 de ani,
„...In iarna anului 1970 

am cunoscut o fată, C... 
Ne-am împrietenit repe
de, am început să ținem 
unul la altul. In luna iu
nie am fost încorporat,

vreau să-i dau nici o a- 
tenție, a început să învețe 
prost, să ia note slabe. 
Trist din pricina stării fii
cei sale, tatăl — același 
care i-a interzis prietenei 
mele să-mi scrie tind eu 
mă aflam într-un moment 
foarte greu — mă roagă 
printr-o scrisoare să mă 
port frumos cu C. M-am 
hotărît să nu-i răspund 
nici lui, deși îmi spune 
că tindurile mele ar a- 
juta-o mult pe C. Nu pot 
uita însă că și eu am a- 
vut nevoie de ajutor și 
mi-a fost refuzat. Pot fi 
condamnat pentru atitudi
nea mea

Cineva cu siguranță nu 
te-ar condamna. Mă refer 
la celebrul fabulist fran
cez La Fontaine. Poate 
chiar o poveste ca a ta i-a 
sugerat versul „C’est un 
double plaisir de tromper 
le trompeur“ (E o dublă 
plăcere să înșeli pe înșe
lător). Dar dacă mă aju
tă memoria, La Fontaine 
a trăit pe la mijlocul se
colului al XVII-lea, iar 
noi — de data asta me
moria nu mă înșeală — 
trăim pe la mijlocul seco
lului al XX-lea și, mai a- 
les, într-o societate care 
și-a făcut și din genero
zitate un ideal. în ce mă 
privește, n-am fost cîtuși 
de puțin educat în spiri
tul unei bunătăți samari- 
tene, destule principii bi
blice nu s-au prins de 
mine, dar dacă aș fi în 
locul tău n-aș întîrzia să 
dau un ajutor cuiva care, 
altădată, din indolență sau 
cu bună știință, a refuzat 
să mă ajute. Dictonul 
„dinte pentru dinte" mi 
se pare inacceptabil în 
relațiile dintre doi tineri 
de azi și de la noi. Bine
înțeles, dacă tinerii nu sînt 
scriitori. Aceștia constituie 
o excepție și cunoscutul 
dicton transformat în „tu 
mi-ai înjurat cartea mea 
— o s-o înjur și eu pe a 
ta" are o valabilitate care 
se bucură de o prețuire 
unanimă. Cum nu mi-ai 
dat nici un semn, dragă 
M. V., din care să deduc 
că aspiri la gloria literară, 
nu-mi rămîne decît să

mai promită decît ceea ce poate, obiceiul lui de a nu 
se ține de cuvînt pe mine durîndu-mă adine și mereu ? 
Sau... cum să mă învăț pe mine să nu mai cred în tot 
ce-mi promite ? (Poate știți asta, tind iubești un om, 
tind crezi în el, e atît de apăsător să te îndoiești une
ori de cuvintele lui).

Și acum, pentru că vă cunosc un om plin de umor 
(Fii atentă, e o afirmație pentru care s-ar putea să fii 
trasă la răspundere, O.P.—I.) am o rugăminte : dacă vă 
hotărîți să-mi răspundeți, faceți-o pe cit posibil fără 
ironii. Aș vrea să înțelegeți că iubesc și că în iubire 
zîmbetul vine din bucurie, nu din ironii. Îmi promi-
teți ?“

Promit, dar ce mă fac 
dacă, asemenea prietenu
lui tău, nu mă țin de cu
vînt ? îmi promiți, la rîn- 
du-ți, să nu te superi ? 
Așadar, să-mi compun o 
figură cît mai sobră (ceea 
ce mi-e simplu să fac, a- 
mintindu-mi că numai 
luna asta telefoanele m-au 
încărcat cu cîteva sute de 
convorbiri adiționale nee
fectuate), să apuc conde
iul cu care, cînd plec sin
gur la mare, scriu acasă 
că sînt trist și mă plicti
sesc de moarte, unica mea 
dorință fiind aceea de a 
lua primul tren și de a 
mă reîntoarce în Bucu
rești, la manuscrisele mele, 
la ședințele mele, la dra
gii mei critici literari — 
și să-ți răspund. Vasăzică 
prima întrebare este : 
„Cum să-l fac să nu se 
mai repeadă să promită

ceva cînd nu știe dacă se 
va putea ține de cuvînt ?“ 
Spunîndu-i cel puțin tot 
atît de frumos cum mi-ai 
scris mie : „mă doare că 
procedezi așa... mă doare 
adînc și mereu... Cînd iu
bești un om, cînd crezi în 
el, e atît de apăsător să 
te îndoiești de cuvintele 
lui...“. Dacă omul pe care 
îl iubești e sensibil, nu 
pot să cred că va dori să 
te îndurereze în continua
re. La a doua întrebare 
— „cum să mă învăț pe 
mine să nu mai cred în 
tot ce-mi promite ? — îți 
răspund că ar fi păcat 
să te înveți așa ceva. Sînt 
destui adepti ai compro
misului în dragoste, nu le 
mai îngroșa și tu rîndu
rile, lasă-i să se descurce 
fără participarea ta.

P. S. : De ce te-ai în
doit că nu pot fi serios ?

„Stimate tov. redactor, mă numesc Floarea Dade și 
vă scriu în numele colectivului clasei noastre — anul 
II al Liceului nr. 2 din Caracal. In clasa noastră, la în
ceputul anului școlar, a venit o elevă nouă, Rodica, 
o fată tăcută, liniștită, cu un fond sufletesc bun, deși 
nu prea prietenoasă, lmholnăvindu-se de gripă, Rodica 
a lipsit o săptămînă de la școală, a revenit dar nu pen
tru mult timp, pentru că apoi „a dispărut“. Ați citit 
exact • a dispărut de acasă, luînd cu ea niște bani de 
buzunar și cîteva lucruri mărunte. Părinții ei sînt dis
perați, iar noi, colegii, foarte neliniștiți. A fost anun
țată Miliția orașului, Rodica a fost căutată la toate 
rudele și cunoștințele — nimic. Nici un rezultat n-au 
dat nici căutările noastre, ale colegilor, care am colin
dat peste tot împreună cu tovarășa dirigintă. Știm că 
Rodica este o cititoare constantă a rubricii „De la om 
la om“ și de aceea am îndrăznit să vă scriem, să-i spu
nem colegei noastre prin intermediul ziarului că ple
carea ei a lăsat în sufletele tuturor, familie și colegi, 
o mare tristețe. Intoarce-te, Rodicaf"

ELEVI Șl ELEVE, li
ceul din Trifești, Boto
șani :

„Toate scrisorile pe 
care le primim la școală 
ne sînt deschise de către

o tovarășă profesoară. A- 
cest fapt ne face să vă 
punem următoarea între
bare : scrie undeva, negru 
pe alb, că corespondența 
elevilor trebuie să fie mai

întîi citită de un cadru 
didactic ?“

Nu, negru pe alb, nu 
scrie nicăieri una ca asta. 
Mi se pare o treabă foarte 
neplăcută, nu atîta pentru 
voi cît pentru profesoara 
în cauză. Bănuiesc că se 
chinuie îngrozitor știind 
că citește ceea ce voi nu 
doriți să citească, are, nu 
mă îndoiesc, mustrări de 
conștiință, coșmaruri, o 
rod remușcările. Sînt su
părat pe voi că nu v-ați 
gîndit la toate astea, că 
puneți interesul vostru 
personal mai presus de 
suferința unui om...

Prof. DAN PESCARU, 
26 de ani, Craiova :

„Tovarășe O.P.-I., deși 
sînt la o vîrstă tind am 
dobîndit o profesie și pen
tru profesia aceasta mi-am 
dat cu bucurie cei mai 
frumoși ani ai tinereții, 
nu vă scriu în calitate da 
dascăl, ci pur și simplu, 
de tînăr....". „Mă onorează 
prietenia cu elevii mei, 
nu-i privesc niciodată de 
sus, mă simt coleg de ge
nerație cu ei și îmi place 
să cred că, procedînd ast
fel, îi înțeleg mai bine, 
izbutesc să-i ajut să-și în
sușească nu numai obiec
tul pe care îl predau — 
limba română — ci no
țiuni despre viață. Așa se 
face că discut cu ei „cîte 
în lună și în stele“, une
ori le țin companie în re
creație (tind joc și eu 
„bîza" ou ei), îi însoțesc 
la spectacole, ne plimbăm 
împreună, citim versuri...“ 
„Dar, pentru că există și 
un dar, cîțiva elevi pri
vesc această apropiere « 
mea de ei drept o ima- 
turitate a mea, mă soco
tesc un adolescent care, 
neavînd ceva mai bun de 
făcut, „se joacă". Colegii 
mai vîrstnici mă averti
zează că îmi voi pierde 
autoritatea. Credeți r"

Nu cred. Sînt sigur că 
cei mai mulți dintre elevi, 
cei care pot forma ceea 
ce aș numi opinia publică 
școlară. își dau seama că 
joaca dv. este un lucru 
teribil de serios, ba poate 
că cei mai inteligenți s-au 
convins încă de la aceas
tă vîrstă că numai oame
nii serioși știu să se joace 
cu adevărat frumos. Ches
tia cu pierderea autorită
ții e o gogoriță. De cînd 
autoritatea e o batistă pe 
care, pierzînd-o, nu mai 
ai în ce să-ți sufli nasul ? 
Fetișizăm prea mult e Cu- 
vîntul ăsta și el e teribil 
de domestic. Jucați-vă în 
continuare. Homo ludens 
n-are voie să nu cucereas
că lumea și vom avea sa
tisfacția să vedem cu pro
prii noștri ochi cum aca
demicienii joacă bîza I

închei rubrica de astăzi 
cu o rugăminte adresată 
tuturor celor care îmi so
licită să le răspund în 
plic, acasă : nu-mi mai 
trimiteți timbre pentru 
răspuns. De cîte ori le 
văd — și le văd în ulti
mul timp destul de des — 
îmi fac această socoteală : 
oare chiar atît de rău îmi 
merge buhul de zgîrcit, 
îneît s-ar putea crede 
că-mi tremură mîna sco- 
țînd din buzunar cîțiva 
bănuți ? Nu, cunosc toate 
zvonurile lansate pe sea
ma mea, mi-ar fi ajuns la 
urechi și ăsta. Atunci ? 
Nu cumva stimații mei 
corespondenți vor astfel să 
mă oblige să le răspund, 
vor să-mi forțeze mîna să 
le răspund ? Ei bine, mă 
intrigă discuțiile de pe 
poziție de forță în toate 
relațiile, inclusiv cele „de 
la om la om"...

Pe sîmbăta viitoare !

DIALOG ÎNTRE GENERAȚII

Generozitatea artistică
Niciodată n-am putut spune 

sau gindi despre Nina Cassian 
ca despre o „poetă'1. Ea a fost 
pentru mine, pentru partea cea 
mai obiectivă a ființei mele spi
rituale „poetul'-'. De ce ? Nu 
pentru ceea ce, conștiințe critice 
periferice îi atribuiau polemic 
„abstracție", „intelectualizare1, 
„metaforă", cl pentru răspunsul 
ei complet în fața artei. Răs
punsul complet pînă în acest 
moment, Nina Cassian fiind poe
tul care mai poate răsturna ima
ginea pe care și-au făcut-o des
pre ea exegeții, publicul, criti
ca literară. M-am întrebat de 
multe ori de unde vin aceste 
schimbări la față, aceste perpe
tue noi ipostaze ale creației ei 
de la „La scara I/I" (1947) pînă la 
„Loto-poeme" (1972). După un 
îndelungat șir de ani de priete
nie, de dialoguri calde, violente, 
blînde, ironice, polemice, pe care 
le accepta, mi-am explicat totul 
printr-un paradox mai puțin în- 
tîlnit la creatori decît reversul 
lui. Și anume i poetul Nina Cas
sian are o disponibilitate umană 
egală cu cea poetică, constanta 
ei principală fiind bunacredință. 
în artă, Nina Cassian e același 
om nesățios de nou, același om 
tulburat de o ipostază umilă a 
umanității ca si de una sublimă. 
Nina Cassian trăiește în aerul 
înalt și rece al poeziei. 
A spune despre ea că este 
un poet egal cu sine ar în
semna o nedreptate. Și totuși a- 
ceastă nedreptate și-o doresc 
mulți poeți. Pentru ei s-ar tra
duce prin consecvența față de 
un manifest literar odată stabi
lit și căruia 1 se conformează, 
pe care îl respectă o viață în
treagă. Unii dintre aceștia sînt 
niște mari poeți, alții, niște fi
ințe care au ratat. Paradoxul de 
care vorbeam în legătură cu 
Nina Cassian este această ade
rență la realitate, la momentul 
social, la clipa afectivă care 
face din ea un poet mal legat 
de umanitate decît un altul ca
re și-a propus să vadă numai 
și numai realitatea. E un har 
special pe care îl posedă ea, a- 
cela al plasării pe fiecare 
treaptă a gamei, existenței. 
Sînt poeți care au tăcut 
ani de-a rindul, in mo
mente socotite neprielnice ade
văratei poezii. Nina Cassian a 
Încercat să facă poezie mare din 
toate clipele credinței ei. Une
ori a izbutit, alte ori a eșuat, 
dar, mai tîrziu, acum, cu per
fecta luciditate a drumului par
curs. ȘI, nu-și reneagă nici una 
dintre poezii. Ele își aveau ros
tul omenesc, scopul, țelul, atunci 
cînd ai> fost scrise, chiar dacă 
o ulterioară selecție le-a exclus. 

5,-.Poetul din ea are și această 
forță, de a-și lua responsabilita
tea în fața evoluției prezente a 
gustului, a societății, a schim
bării mentalității față de poezie

șl de rosturile ei, în fața gîn- 
dir.ii ei de atunci și a celei de 
astăzi. A nu te renega, a nu te 
justifica cerând îndurare pentru 
greșeli, trecîndu-le în seama 
conjuncturii, ci asumîndu-ți-le 
și cel mult a încerca să expțici 
unei generații care te urmează

MARIA-LUIZA 
CRISTESCU 

despre 
NINA CASSIAN

care au fost mobilurile morale, 
de conștiință care să te facă să 
scrii așa și nu altfel, este un caz 
rar în literatură. Nina Cassian 
se asumă pe sine, abordează nu 
cu nepăsare, ci cu egal interes, 
specii literare considerate din 
antichitate și pînă acum, ca no
bile, și altele, comparabile cu 
jocul, gluma artistică, exerci
țiul. în ce este ea mare poet ? 
vom ști mai tîrziu. Acum însă,

în clipa de față vreau să relev 
generozitatea artistică a poetu
lui pe deplin sincer, ceea ce nu 
înseamnă spontaneitate, act ne- 
gindit, ci, dimpotrivă. Scrie poe
zie de dragoste, poeme filozo
fice, ode și elegii, (e vorba de o 
activitate de douăzeci și cinci , 
de ani) și jocuri estetice în for- ’ 
mele severe ale artei, totul este 
rodul conștiinței ei poetice și u- 
mane, care evoluează, capătă 
noi nuanțe, se îmbogățește, fără 
să excludă sau să alunge nimic 
din ce a făcut. Pentru Nina Cas
sian, poezia e viață, iar viața 
devine poezie. Se întîmplă ca 
uneori una să fie sublimă, iar 
cealaltă invers. Imaginea pe 
care mi-o oferă e a omu
lui închis în cea mai strin
gentă realitate, a poeziei și 
a vieții, pe care o palpează, pe 
care o cunoaște și care îi stîr- 
nește reacții artistice. Un ase
menea tip de poet se întîlnește 
rar : care se lasă descope
rit, știind că privirile nu 
sînt pumnale. Mulți de mărimea 
ei își iau mijloace de precauție. 
Această umilință, ea nu și-a per
mis-o niciodată. Iată numai pu
ține dintre motivele pentru care 
Nina Cassian îmi este,1 nu numai 
un mentor, dar șl un foarte a- 
propiat prieten de atelier ar
tistic.

MEMORIA D A HM
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Blaga spunea că „dacă am fi 
absolut siguri de virtuțile me
moriei, nu am ridica monumen
te". Nu, nu sîntem. Și acceptăm 
umilința de-a ne ciopli în pia
tră eroii.

Și nu numai în piatră. Radioul 
o confirmă cu ostentație. Ra
dioul a ridicat mii de monu
mente nepalpabile, eterice, dar 
mai impresionante decît orice 
piatră cucerită cu dalta.

Aceste idei mi-au încolțit în 
minte, în timp ce mă pregăteam 
să ascult una dintre recentele e- 
misiuni omagiale Fonoteca de 
aur. Am trăit atunci clipe de ui
mire și vis, auzind pe bandă 
voci care populau viața noastră 
literară, nu cu mulți ani în urmă, 
oameni pe care i-am cunoscut 
bine și păreau că nu or să 
dispară din prezentul meu nici
odată, creatori care au apus dis
cret, sublim, lăsîndu-mi impre
sia că vor reveni permanent în 
cotidian. Și iată că au revenit 
aburoși, transparentă, din olimpul 
care îi acaparase ilegal.

L-am auzit la acea oră tîrzie 
pe Vladimir Streinii citindu-și 
fanatic, pasionat impresiile des

pre Creangă. L-am recunoscut 
apoi pe Mihail Sadoveanu, mo- 
nologînd chiar cu slovele muca
litului creator moldovean. Și am 
avut impresia că autorul Balta
gului realizase atunci o dedubla
re perfectă că povestea amintiri 
din copilăria lui, că vorbea 
despre mama sa. Am înțeles tar
div, prin intermediul Fonotecii

CRONICA

de aur că nimeni nu-l poate ex
prima atît de autentic pe un 
mare scriitor, decît tot un alt 
creator de geniu. Și mă mai gîn- 
dearn la o posibilă ora de lite
ratură „Creangă“ în care profe
sorul uitînd catalogul și judecăți
le comune în cancelarie, va intra 
în clasă cu banda de magnetofon 
pe care-am ascultat-o eu recent, 
va ridica elevii în picioare și a- 
poi, va ține cea mai frumoasă 
oră de română lăsîndu-i doar pe 
cei doi mari iubitori ai lui 
Creangă să-l povestească așa 
cum și l-au imaginat ei, așa cum

l-au cunoscut peste ani, peste 
posibilitățile medii prin intuiție.

Dar considerînd că nu ne uimi
se destul, emisiunea radiofonică 
a continuat rememorarea adu- 
cîndu-ni-i din eterul celest pe 
Miron Radu Paraschivescu — 
care își recita cu un calm asiatic 
versurile și pe Tudor Teodores- 
cu-Braniște, împreună cu amin- 
tirile-i colorate de vreme, sacra
lizate de ani.

Toți patru, coborîți pentru cî
teva minute din lumea consacră
rii și-a contemplației veșnice au 
justificat cu prisosință epitetul 
emisiunii, au demonstrat impor
tanța ei trecută, prezentă și mai 
ales viitoare. Pentru că repet, 
școala ar trebui să ascul'e mai 
des aceste emisiuni și să le folo
sească, cu evlavie, în contul ti
nerelor generații, elev care peste 
două sute de ani îl va asculta pe 
Sadoveanu, povestind nu-mi în
chipui că nu va trăi emoția și 
lacrima pe care eu le-aș fi sim
țit în cazul în care aș fi avut su
prema iluzie, de-a simți vocea lui 
Eminescu recitind Luceafărul...

BOGDAN ULMU

JOHN WAYNE
IN FILMUL AMERICAN COWBOY 

REGIA : MARK RYDELL

REGIA : AKIRA KUROSAWA 
O IMPRESIONANTA REALIZARE A UNUI MARE CINEAST 

JAPONEZ
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Solemnitatea decorării revistelor 
„Probleme economice“, „Femeia“, 

„Săteanca“ și „Dolgozó Nô“
(Urmare din pag. T)

sebita cinste pe care conducerea 
de partid și de stat o acordă 
revistei noastre, decorînd-o cu 
Meritul Științific clasa I și pen
tru faptul că dumneavoastră ați 
binevoit să ne faceți deosebita 
onoare de a ne înmîna personal 
această înaltă distincție.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Hotărîrile Congreselor IX 
și X ale P.C.R., Conferința Na
țională a partidului au creat un 
climat deosebit de prielnic pen
tru dezvoltarea cercetării științi
fice în general și, mai ales, în 
economie, pentru efectuarea unui 
larg schimb de idei, de păreri, 
de opinii. Ne vom strădui din 
toate puterile, cu toată seriozi
tatea și cu tot spiritul de răs
pundere, să realizăm ctt mai ra
pid și cît mai bine sarcinile pe 
care partidul le pune în fața 
presei comuniste, publicisticii și 
cercetării științifice în domeniul 
economic. Considerăm că avem 
toate condițiile favorabile pen
tru a ne duce la bun sfîrșit a- 
ceastă sarcină.

Lucrările dumneavoastră, to
varășe secretar general, au fost, 
sînt și vor fi studiate de noi ca 
un prețios izvor de idei genera
toare de teorie. Ele sînt lucrări 
ale unui eminent conducător de 
stat și de partid și, în același 
timp, ale unui eminent econo
mist. Ne străduim să ne apropiem 
de modelul pe care dumneavoas
tră îl reprezentați prin curajul, 
prin profunzimea, prin caracte
rul științific și realist de 
abordarea și soluționare a pro

blemelor actuale și de perspec
tivă care se pun în fața econo
miei noastre naționale.

Vă asigurăm că vom depune 
toate eforturile să ne achităm 
de sarcinile care ne revin.

In numele colectivelor redac
ționale ale revistelor „Femeia" 
și „Săteanca", a vorbit apoi to
varășa Maria Ciocan. Vă ex
primăm întreaga noastră recu
noștință și cele mai calde mul
țumiri pentru înaltele decorații 
care au fost acordate revistelor 
noastre cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la apariție. Acest 
moment sărbătoresc ne face să 
reflectăm mai mult la rolul pe 
care trebuie să-l aibă în viitor 
publicațiile noastre, ne îndeam
nă să depunem eforturi sporite 
pentru ca ele să fie mai profund 
ancorate în problemele majore 
ale societății noastre, în reali
tățile economice și social-politi- 
ce ale țării, să dovedească mai 
multă fermitate în investigarea 
și promovarea noului, să spo
rească forța de mobilizare a ma
selor de femei la înfăptuirea 
programului minunat al Congre
sului X al partidului și a hotă
rârilor Conferinței Naționale a 
partidului privind făurirea soci
etății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră. Ne an
gajăm în fața dumneavoastră, a 
partidului, ne angajăm în fața 
cititoarelor să dăm cuvîntului 
nostru scris o mai mare putere 
de convingere pentru a îndemna 
femeile să muncească mai activ, 
să muncească în chip comunist, 
să adauge priceperea și hărnicia 
lor la faptele de muncă, la ac
tivitatea creatoare, la hotărîrea 

întregului nostru popor de a în
făptui planul cincinal înainte de 
termen.

A vorbit apoi tovarășa Mag- 
dolna Fabian, din partea re
vistei „Dolgozâ No". Vă rugăm 
să ne îngăduiți să folosim acest 
prilej pentru a exprima, încă o 
dată, satisfacția femeilor de na
ționalitate maghiară pentru po
litica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, de rezolvare 
a problemei naționale în țara 
noastră.

Colectivul redacțional, cola
boratoarele și corespondentele 
revistei se angajează că și de a- 
cum înainte vor milita pentru 
creșterea aportului femeilor de 
naționalitate maghiară de la o- 
iașe și sate, alături de surorile 
lor românce, de naționalitate 
germană și de alte naționalități, 
împreună cu întregul nostru po
por, la îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea al P.C.R. și de Confe
rința Națională a partidului.

Iubite tovarășe secretar gene
ral, vă mulțumim pentru înalta 
distincție acordată și vă încre
dințăm că și de acum înainte 
vom sluji cu toată energia noas
tră cauza Partidului Comunist 
Român — înflorirea României 
socialiste.
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU a felicitat căldu
ros colectivele publicațiilor de
corate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut apoi, în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, cu cei prezenți.

SALUT CĂLDUROS REVISTEI 
„PROBLEME ECONOMICE“

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din 
partea lui LEOPOLD SEDAR 
SENGOR, următoarea tele
gramă :

Domnule președinte,
Ați avut amabilitatea să-mi 

adresați felicitări, In numele 
guvernului român și al dum
neavoastră personal, cu prilejul 
realegerii mele ca președinte al 
Republicii Senegalului.

Aș dori să vă mulțumesc 
foarte sincer pentru acestea și 
să vă reînnoiesc asigurarea că 
acest mandat va constitui pen
tru mine un prilej de a contri
bui în mod eficace la consoli
darea relațiilor prietenești care 
există între cele două țări și 
partide ale noastre.

Vă rog să primiți, domnule 
președinte, asigurarea înaltei 
mele considerațiuni.

Vineri seara, s-a înapoiat în 
Capitală, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în' Comisia guvernamenta
lă mixtă de cooperare economi
că și tehnico-științifică româno- 
egipteană, care a participat la 
lucrările celei de-a VlII-a se
siuni, desfășurată la Cairo.

La Încheierea vizitei Între
prinse în Republica Arabă E- 
gipt, Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a avut o nouă între
vedere cu primul ministru, Aziz 
Sedkf.

★
In drum spre țară, a făcut o 

escală la Atena, unde, la aero
port. a fost lntîmpinat de mi
nistrul supleant la Ministerul 
de Externe al Greciei, Ph. A. 
Cavalieratos.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădules
cu a avut, la Atena, o întreve
dere cu vicepreședintele guver
nului grec, Stilianos Pattakos, 
cu care prilej au fost aborda
te probleme privind dezvoltarea 
relațiilor între cele două țări.

Se împlinesc 25 de ani de 
la apariția primului număr 
al revistei „Probleme econo
mice“, publicație care s-a 
impus încă de la început ca 
un instrument de studiu, de 
documentare economică se
lectivă, de importanță deose
bită în presa din țara noas
tră. Apărută intr-un moment 
crucial pentru economia 
României, cînd partidul pre
gătea actul naționalizării 
mijloacelor de producție, 
„Probleme economice“ și-a 
consacrat întreaga activi
tate dezvoltării teoriei e- 
conomice, informării, docu
mentării șl formării cadrelor 
din economie militind cu 
consecvență și inaltă probi
tate profesională pentru în
făptuirea politicii partidului 
și statului nostru, pentru 
progresul economiei socia
liste.

Revista și-a conturat tot 
mai pregnant profilul, și-a 
lărgit necontenit temati
ca izbutind să răspundă 
cu competență și putere 
de convingere multiplelor 
probleme ale teoriei și prac
ticii economice.

Odată cu acumularea ex
perienței in știința conduce
rii societății și economiei, 
odată cu aprofundarea cu
noașterii în domeniul econo
mic, problematica revistei a 
cunoscut o permanentă di
versificare făcîndu-se astfel 
ecoul interesului crescind al 
cititorilor pentru înțelegerea 
semnificației și dimensiuni
lor reale ale fenomenelor e- 
conomice contemporane. A- 
cest fapt a determinat o 
firească și deosebit de folo
sitoare apropiere a tinerilor 
economiști, ingineri, condu
cători ai procesului de pro
ducție din întreprinderi, 
centrale industriale, institute 
de cercetări, ministere, a 
celorlalți lucrători din eco
nomie de preocupările re- 

vistel participind ei înșiși 
printr-o fertilă colaborare la 
elaborarea și adîncirea con
ținutului ei, la sincronizarea 
sa cu realitățile economice 
naționale și ale circuitului 
economic mondial. în această 
perspectivă, urmind neabătut 
indicațiile conducerii parti
dului, revista a devenit un 
tot mai perfecționat instru
ment de cultură economică, 
pentru cititorii săi, pentru 
tineret.

In ultimii ani revista s-a 
angajat tot mai puternic în 
interesante dezbateri și 
anchete care aduc în pagini
le sale idei înaintate, nova
toare în planul actualelor 
preocupări ale științei și cer
cetării economice românești 
realizind în același timp o 
largă deschidere spre abor
darea fenomenelor și tendin
țelor economiei mondiale la 
ordinea zilei. Alăturîndu-se 
preocupărilor celorlalte pu
blicații din țara noastră pen
tru mobilizarea maselor la 
înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, revista „Pro
bleme economice" aduce o 
contribuție meritorie la dez
voltarea științei și gîndirii 
economice, la generalizarea 
celor mai înaintate forme și 
metode de organizare și con
ducere, de sporire a efici
enței activității economice.

Aniversarea celor 25 de ani 
de existență a revistei „Pro
bleme economice" este un 
plăcut prilej pentru colecti
vul redacțional al „Scinteii 
tineretului" să adreseze cole
gilor săi, tuturor colaborato
rilor prestigioasei publicații 
un călduros salut și urări de 
noi și rodnice succese în ac
tivitatea pe care o desfășoa
ră in slujba înfăptuirii nea
bătute a politicii economice 
și sociale a partidului nos
tru, a înfloririi patriei 
noastre socialiste.

„SCINTEIA TINERETULUI“

SALUT COLEGIAL 
REVISTELOR 

„FEMEIA“, „DOLGOZÓ NÖ“
Șl „SĂTEANCA“

De un pătrar de veac, în 
frontul presei comuniste din 
patria noastră desfășoară o 
febrilă activitate revistele 
pentru femei. Editate de 
Consiliul Național al Femei
lor din Republica Socialistă 
România, publicațiile „Fe
meia“, „Dolgozó No“ și „Să
teanca“ și-au făcut un titlu 
de onoare din răspindirea 
cuvîntului partidului in rîn- 
durile maselor de femei, mi
litind pentru mobilizarea lor 
la eforturile întregului nos
tru popor pentru edificarea 
orânduirii socialiste.

Identificindu-se cu desti
nul contemporan al femeii 
din România socialistă, cele 
trei reviste ilustrează, în pa
ginile lor, procesul complex 
de emancipare a femeii, pro- 
pagind principiile și valori
le morale ale societății so
cialiste, aducindu-și o pre
țioasă contribuție ia forma
rea conștiinței înaintate, Ia 
lupta împotriva mentalități
lor înapoiate. Cei 25 de ani de 
activitate a presei comuniste 
feminine ilustrează convingă
tor meritele publicațiilor în 
reflectarea fidelă a condiției 
noi pe care socialismul o 
conferă femeii. Este de a- 
preciat, in acest spirit, apor
tul lor la stimularea parti
cipării tot mai active a ma
selor de femei în toate do
meniile vieții sociale, la cre
area bunurilor materiale și 
spirituale, la conducerea so
cietății. Sarcinile celor trei 
publicații se conturează cu 
claritate in lumina subli
nierilor pe care secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, le 

face adesea cu privire la ro
lul femeii in societatea noas
tră; se reliefează, astfel, 
pentru fiecare dintre aceste 
reviste, — ca de altfel pen
tru întreaga noastră presă — 
indemnul de a exprima in 
modul cel mai pregnant spi
ritul plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, de a a- 
corda o atenție cu totul deo
sebită problemelor contem
porane din patria noastră, e- 
ducării femeilor in spirit re
voluționar.

Apare demn de remarcat 
că revistele „Femeia“, „Să
teanca“ _ Și „Dolgozo No“ — 
publicație redactată in limba 
maghiară, dovedesc preocu
pări consecvente pentru a 
găsi un mod propriu de ex
primare, de a-și perfecționa 
calitățile publicistice, izbu
tind să fie adevărate expo
nente ale opiniei publice, 
să-și lărgească continuu aria 
dialogului purtat cu cititoa
rele in toate problemele care 
privesc afirmarea socială a 
femeii în patria noastră. Sint, 
toate acestea, fapte care ex
plică prestigiul ciștigat de-a 
lungul anilor, audiența largă 
de care se bucură în rindu- 
rile cercurilor mereu mai 
largi de cititori.

Odată cu cele mai bune u- 
rări colegiale pe care le a- 
dresăm celor trei publicații, 
cu prilejul jubileului, dorim 
colectivelor redacționale noi 
succese in înfăptuirea mari
lor sarcini trasate de partid 
întregii prese comuniste din 
România, rezultate și mai 
însemnate în activitatea pu
blicistică.

„SCINTEIA TINERETULUI“

MĂSURI ENERGICE ÎN „CAMPANIA ALBĂ“
TINERII -

BRAT DE NĂDEJDE
ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE Ü.T.C. TRANSMIT

• PRAHOVA
In județul Prahova zeci de mii 

de tineri elevi, muncitori, coo
peratori participă la acțiunile de 
deszăpezire. La Ploiești, peste 
3 000 de tineri au participat la 
curățirea principalelor artere 
de circulație. Un volum mare de 
muncă au depus elevii de Ia li
ceele nr. 2 și 6, de la Grupul 
școlar al Uzinei „1 Mai", Cen
tralei școlare de chimie, tine
rii muncitori de la întreprin
derea transporturi auto-utilaje. 
Pe tot cuprinsul județului — 
la Cîmpina, Sinaia, Bușteni, A- 
zuga, Comarnic — au fost des
congestionate căile de acces spre 
punctele de aprovizionare cu 
alimente pentru populație, ma
terii prime și piese de schimb 
necesare fluxului productiv al 
întreprinderilor, care au în
ceput să-și desfășoare activita
tea normală. în schelele Băicoi 
și Boldești activitatea de produc
ție a intrat în normal datorită 
faptului că, alături de petro
liști, mii de tineri au intervenit 
prompt și au lichidat avariile 
survenite la sonde. În comu
nele județului — Mănești, Co- 
coreștii-Colț, Aricești, Rahti- 
vani. Sîngeru, Bîltești, Filipeștii 
de Tîrg. Balta Doamnei și 
Gherghița — prin eforturile co
mune ale cooperatorilor, elevi
lor, ale tinerilor, au fost deblo
cate căile de acces la solarii, 
răsadnițe, fermele zootehnice și 
legumicole. In prezent activita
tea se desfășoară normal.

• VASLUI
Un mare număr de tineri, pes

te 7 500, au participat alături de 
ceilalți cetățeni la deszăpezirea, 
deblocarea a 28 km de drumuri 
și șosele In orașele Bîriad, Va
slui și Huși în toate localitățile 
rurale.

• VRANCEA
In comunele afectate grav de 

viscol, ceea ce s-a lucrat cu o 
zi înainte, de către tineri, vîrst- 
nici, elevi, cooperatori și ostași, 
a trebuit să se reia cu și mai 
multă energie.

La Dumbrăveni, sub conduce
rea activistului județean Sera 
Vasile, toți uteciștii comunei au 
muncit la desfundarea porțiunii 
drumului național dintre Foc
șani și Rm. Sărat și a drumului 
județean Dumbrăveni — Dumi- 
trești.

La Cotești, activistul județean 
Bornac Constantin împreună cu 
200 de tineri acționează la des
zăpezirea drumului de 3 km. ce 
leagă comuna de drumul na
țional.

Tinerii din comuna Gugești, 
sub conducerea secretarului co
mitetului U.T.C., au reluat dislo

carea căilor de acces spre Com
plexul de prelucrare a lemnului 
pentru a facilita transportul 
materialelor necesare produc
ției.

Tinerii din C.A.P. Tătăranul 
au asigurat Complexul porcin 
de la Mărtinești cu furaje prin 
deblocarea rapidă a drumului. 
La fel au procedat și tinerii din 
comuna Golești, comună subur
bană, dislocînd drumul ce duce 
spre Complexul Avicol, ca și cei 
din comuna Ciorăști a căror a- 
tenție s-a îndreptat spre sectoa
rele zootehnice de la Mihălceni 
și Ciorăști.

• ILFOV
La Sărulești 200 de elevi au 

participat la deblocarea stației 
C.F.R. și Incintele S.M.A., Școa
la profesională și școala gene
rală. De asemenea, ei au acționat 
la sectorul zootehnic al C.A.P., 
unde sînt 5 000 de ovine și au 
ajutat 4 familii de bătrîni. La 
Vărăști, 130 de tineri au parti
cipat la deszăpezirea drumurilor 
din comună și a solariilor și 
răsadnițelor din ferma legumi
colă. La Ciorogîrla un număr de 
200 de uteciști de la Școala pro
fesională, C.A.P. și I.A.S. au 
ajutat la deblocarea drumurilor 
de acces în incintele fermelor 
zootehnice și către bazele fu
rajere. La Florești, Stoenești ti
neretul a participat la des
zăpezirea drumului național 
București — Titu și a drumuri
lor comunale, între satele apar
ținătoare comunelor Florești — 
Stoenești și Palanca.

• BRĂILA
Din Uzina „Progresul“ au par

ticipat 500 de tineri la deszăpe
zirea liniei ferate uzinale și a 
depozitului de materiale.

De la Combi.natul de fibre ar
tificiale și Combinatul de celu
loză și hîrtie au participat 600 
de tineri Ia deblocarea liniei de 
tramvai care leagă orașul de 
combinate.

Pe arterele principale ale mu
nicipiului, 3 000 de tineri mun
citori și elevi muncesc la înlă
turarea zăpezii și asigurarea căi
lor de scurgere a apei spre gu
rile de canalizare.

La gară 250 de elevi de la 
Școala profesională forestieră 
muncesc la deszăpezirea linii
lor ferate și a gării, iar alți 200 
de elevi al Școlii profesionale 
„Progresul" acționează la dislo
carea zăpezii din port.

în comunele județului Brăila 
acționează peste 6 000 de tineri 
la deszăpezirea arterelor prin
cipale din comune. Astfel în co
munele Traianu, Făurei, Movila 
Miresii, Măxineni, Ianca, tine
rii muncesc cu însuflețire la 
degajarea principalelor puncte 
economice și sociale.

IAȘI: Pregătiți să înfrunte valul de zăpadă, 
toți oamenii sint la datorie

Zăpada căzută în ultimele 
două zile i-a obligat și pe cetă
țenii comunelor din județul Iași 
să-și înceapă munca din aceas
tă primăvară cu plugurile de 
înlăturat omăt. Bătălia împotri
va potopului alb a început In 
tot județul încă în cursul zilei 
de ieri cînd toți cetățenii orga
nizați potrivit hotărîrilor luate 
au ocupat poziții pentru a asigu
ra desfășurarea activității eco
nomice, pentru a evita daunele. 
Și a continuat șl în timpul 
nopții. In ciuda faptului că stra
tul de zăpadă a atins în multe 
părți înălțimea de un metru, 
activitatea tuturor unităților «- 
conomice și a instituțiilor din

Cine mai poate socoti numă
rul orelor de muncă prestate 
de către elevii Școlii de 
subofițerii M.I. in aceste 
zile ? Noi i-am surprins ieri 
pe una dintre arterele impor

tante ale Capitalei.

Foto : O. PLEC AN 

DE LA INSPECTORATUL 
GENERAL AL MILIȚIEI

Pe drumurile publice afectate 
de zăpadă abundentă se lucrea
ză intens în vederea deblocări
lor și asigurării condițiilor nor
male de circulație. Din această 
cauză, se recomandă deținători
lor de mijloace de transport 
auto să se informeze înainte
de trimiterea vehiculelor asu
pra restricțiilor pentru diferite 
categorii de autovehicule și a 
stării drumurilor pentru a evita 
dirijarea autovehiculelor pe ar
tere înzăpezite. Autovehicule
le în cursă trebuie să se afle în- 
tr-o stare tehnică perfectă, e- 
chipate cu lanțuri și materiale 
antiderapante. Conducătorilor 
auto li se recomandă să circule 
cu prudență sporită, să înles
nească activitatea echipelor de 
deszăpezire In zonele unde le 
Intîlnesc, să se deplaseze cu a- 
tenție pe porțiuni de drum și 
străzi înguste, iar cînd intîlnesc 
sectoare de drumuri acoperite 
cu polei să reducă viteza, să 
evite frînările și virajele bruște.

Pietonilor li se recomandă să 
circule pe trotuare, evitînd de
plasarea pe partea carosabilă, 
pentru a nu se expune acciden
telor. 

județ se desfășoară normal. 
Reamintindu-și de confruntarea 
cu șuvoaiele de apă de acum 
doi ani, cetățenii din Valea 
Prutului, mai ales cei din co
munele Victoria. Golăești și Bo- 
sia, s-au înrolat rapid în echi
pele de deszăpezire salvind de 
la înecul cu zăpadă, în cursul 
nopții trecute, sectoarele zoo
tehnice, solariile și răsadnițele. 
Așa au fost salvate în comuna 
Victoria sectorul zootehnic de 
la Luceni, și solarul, a fost 
asigurat drumul către spitalul 
din Sculeni, către școlile comu
nei. Legătura permanentă Intre 
satele comunei este asigurată de 
ștafete călare șl pe schiuri pen

IPe șoseaua Plo- 
iești-U rziceni, în a- 
propierea localității 

ICiorani, numeroase 
mașini care trans
portau alimente 

Ispre Constanța ră
măseseră împotmo
lite. In scurt timp 
la fața locului au

sosit militarii. Mun
cind fără răgaz timp 
de 48 de ore, osta
șii au reușit să 
deblocheze șoseaua 
pe toată porțiunea 
întroienită și să re
stabilească circula
ția. Pentru destoini
cia cu care au ac
ționat merită fe
licitări, îndeosebi 
echipajul unui 
A.T.S. format din 
maistrul militar 
clasa a III-a Aurel 
Staicu și soldații 
Nicolae Pintilie, Pe
tre Dăscălescu, Ale
xandru Chioreanu 
și Ion Orobeanu.

Viscolul blocase 
toate căile de acces

BULETIN METEOROLOGIC
După cum informează In

stitutul Meteorologic vremea 
a continuat să se amelioreze 
vineri și în regiunile din 
estul țării. Aria precipitați
ilor s-a restrîns, devenind 
locală, iar vintu] deși a slă
bit din intensitate a conti
nuat sS viscolească zăpada 
in partea nordică și centrală 
a Moldovei. Ninsori locale 
s-au semnalat in estul Bă
răganului și al Transilvaniei, 
în județele Cluj și Sibiu, 
precum și în zona de munte.

Temperaturile aerului Ia 
ora 14 au oscilat între mi
nus 4 grade la Iași și plus 
7 grade in zona de cîmpie 

tru ca brigăzile de intervenții, 
din rîndul cărora s-au și dis
tins pînă în prezent Vasile 
Ursache, Gheorghe Benciu, Ilie 
Baboi, Mihai Popa, mecanizato
rii Constantin Alba, Ion Iftimie 
și Vasile Benciu, să acționeze 
fără întîrziere acolo unde se 
face simțită nevoia. Foarte mo
bile. în ciuda nămeților, s-au 
dovedit echipele de tineret or
ganizate de către Comitetul 
U.T.C. din Victoria conduse de 
Constantin Bivolaru, secretarul 
acestuia, care au participat pînă 
în prezent la degajarea căilor 
de acces către depozitele de 
furaje și au salvat taberele 
zootehnice de vară, amenințate

spre I.A.S. Hotarele 
din județul Teleor
man. Hrana necesa
ră efectivului de 
păsări și porci al 
fermei zootehnice 
de aici era pe sfîrși- 
te. Este drept, nu
meroși săteni din 
Hotarele lucrau cu 
lopeți și cazmale la 
degajarea drumului 
principal. Le-au ve
nit în ajutor un 
buldozer al armatei 
și 40 de ostași co
mandați de maiorul 
Constantin Ilie. 
Drumul spre fermă 
a fost deschis.

Era noapte, nin
soarea nu contenise 
și la ofițerul prin
cipal de serviciu pe 
Comandamentul A- 
părării Antiaeriene 
a Teritoriului a 
sunat un telefon. 
Din comuna Dră- 
goești (lingă Urzi- 
ceni) se cerea un 
ajutor urgent. O fe
meie se afla în du
rerile nașterii. Și, 
în scurt timp, de 
pe un aeroport și-a 
luat zborul spre 
Drăgoești elicopte
rul pilotat de locot. 
col. Constantin 
Nae. Femeia a fost 
transportată deînda- 
tă la maternitatea 
din U rziceni.

Locot. col.
MIHAI NEGURĂ

a județului Bihor. La Bucu
rești s-au înregistrat plus 5 
grade.

In cursul zilei de sîmbătă 
vremea va continua să se 
amelioreze și în nord-estul 
țării. Vîntul va slăbi din in
tensitate, iar ninsoarea va 
deveni cu totul locală. In 
celelalte regiuni cerul va li 
schimbător, iar precipitați
ile vor fi izolate. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între minus 10 grade 
și zero grade, iar maximele 
vor urca pînă Ia plus 10 
grade. Pe alocuri se va pro
duce ceață slabă, în special 
dimineața. 

cu prăbușirea. La Golăești, In 
cursul zilei de ieri, te întîmpina 
aceeași imagine a confruntării 
cu stratul de zăpadă. Sute de 
oameni au asigurat în timpul 
nopții securitatea sectorului 
zootehnic. La Bosia, Răsadnițe
le primesc lumina zilei în ciuda 
torentului alb care continuă să 
se reverse cu furie. La Mirosla- 
va. situația a fost mult mai 
dificilă. Așezată între văi în
guste, sateie acestei comune au 
fost Intr-o măsură și mai mare 
amenințate cu acoperirea. Ză
pada depășește în multe locuri 
înălțimea de un metru. Deși 
legătura între sate este deocam
dată întreruptă, fermele de oi 
de la Cornești și cea de cornu
te mari de la Uricani, sint în 
afara oricărui pericol, datorită 
echipelor care fac strajă per
manentă.

ION CHIRIAC

Preveniri 
împotriva 

inundațiilor
Datele hidrologice primite la 

Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor arată că 
nivelurile cursurilor de apă din 
toate județele afectate de vis
col erau la 16 martie sub cotele 
de atenție. Fac excepție, fără a 
prezenta însă vreun pericol. 
Neajlovul inferior și Dîmbovni- 
cul. In următoarele două-trei 
zile se vor înregistra creșteri 
neimportante ale apelor din 
sudul țării. Creșteri mai mari 
sînt posibile numai în cazul 
unei încălziri brusce a timpului, 
asociată cu ploi. Meteorologii 
nu prevăd, insă, un asemenea 
fenomen. Totuși au fost luate 
o serie de măsuri preventive. 
Astfel, în județele Ilfov, Ialo
mița, Brăila, Galați, Dolj și al
tele, peste 2 000 de oameni din 
unitățile de întreținere a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare 
lucrează permanent, sub condu
cerea specialiștilor, la deszăpe
zirea canalelor de desecare, la 
deblocarea stăvilarelor și a ca
nalelor de fugă ale barajelor.

în județele Buzău, Prahova, 
Brăila, Ialomița, Ilfov, Dolj, 
Dîmbovița și Argeș, ca și in cea 
mai mare parte a județului Te
leorman datorită ridicării pînzei 
freatice, este posibilă o creștere 
a excesului de umiditate și a 
băltirilor.

SITUAȚIA 
ÎN TRANSPORTURI
• FEROVIARE

Potrivit datelor primite de la 
Departamentul Căilor Ferate, 
în cursul zilei de vineri, circu
lația trenurilor de călători și 
marfă a fost menținută, la un 
trafic diminuat, pe toate magis
tralele de oțel ale țării. S-au 
menținut anulate 29 de accele
rate și personale, îndeosebi cele 
care unesc Capitala cu orașele 
Constanta, Galați, Titu. Brașov. 
Oltenița, Suceava și Timișoara 
— trasee unde nu au existat po
sibilități tehnice pentru atin
gerea frecvenței din grafic.

• AERIENE
întreprinderea de transporturi 

aeriene române „T.A.R.O.M." a 
redeschis toate liniile aeriene 
internaționale care unesc Bucu- 
reștiul cu 21 de orașe din Eu
ropa, Asia și Africa, precum și 
cursele de mărfuri.

SPORT |

PROGRAM 
COMPETIȚIONAL

Din cauza timpului nefavorabil, pentru a nu se crea situații 
inegale în campionatele sportive, CONSILIUL NAȚIONAL PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT a hotărît amînarea etape
lor tuturor competițiilor oficiale din cadrul campionatelor re
publicane de seniori și juniori, inclusiv meciurile etapei a XVII-a 
a Diviziei A de fotbal, care urmau să se desfășoare la sfîrșitul 
acestei săptămini. Etapele aminate vor fi reprogramate de fe
derațiile de specialitate.

HANDBAL. Astăseară, în sala Olimpia din Timișoara, înce- 
pînd de la ora 18,30, are loc returul tntilnirii din cadrul semi
finalelor „Cupei campionilor europeni“ dintre campioana Româ
niei la handbal feminin, UNIVERSITATEA TIMIȘOARA șl echi
pa S.C. LEIPZIG. Partida este condusă de cuplul iugoslav Pe- 
trovici — Domazet.
HOCHEI. A doua partidă din 

cadrul jocurilor cu formația so
vietică „AVTOMOBILIST" 
SVERDLOVSK si SELECȚIO
NATA ROMÂNIEI are loc as
tăzi pe patinoarul „23 August“ 
din Capitală începînd de la ora 
18. Această întilnire face parte 
din cadrul pregătirilor naționa
lei noastre în vederea partici
pării la campionatele mondiale 
— Grupa B.

LUPTE GRECO-ROMANE. In 
sala Floreasca, azi de la ora 
17,30 are loc meciul interna
țional dintre selecționatele Po
loniei și României.

SCHI. Consemnăm cîteva din 
manifestările care vor avea loc 
azi și miine.

• La Poiana Brașov are loc 
finala pe țară a „CUPEI TI
NERETULUI DE LA SATE“ ma
nifestare organizată de C.C. al 
U.T.C. și federația de speciali
tate. Azi au loc probele al
pine, iar duminică cele de fond.

• La Sinaia, se vor desfășura, 
în cadrul Campionatului națio
nal de biatlon (juniori), azi — 
probele individuale, iar dumi
nică — probele de ștafetă pe

MERIDIAN
• Aseară în turneul interna

țional masculin de șah care are 
loc în Capitală s-au jucat par
tidele cuprinse în runda a 9-a. 
Taimanov l-a învins pe Stoica. 
Iugoslavul Ostoici a ciștigat la 
bulgarul Spiridonov iar Ghițes- 
cu a dispus de Partos. FI. 
Gheorghiu a remizat cu polone
zul Pytel, Restul partidelor au 
fost întrerupte. în clasament 
conduce Taimanov (U.R.S.S.) cu 
6,5 puncte urmat de Ghizdavu 
(România) cu 5,5 puncte și o' 
partidă întreruptă.

• Aseară la Lyon, a început 
turneul final al competiției in
ternaționale feminine de volei 
„Cupa cupelor“. In primul joc, 
echipa Penicilina Iași a întâlnit 
formația Ț.S.K.A. Moscova. Vo
leibalistele sovietice au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (15—5, 
15—4, 15—3).
• Turneul internațional de 

tenis de la Charleston (Virginia 
de Vest) s-a încheiat cu o mare 
surpriză : jucătorul vest-german 
Jurgen Fassbender a reușit să-l 
învingă în finală cu 4—6, 6—1, 
6—4 pe americanul Clark Gra- 
ebner, mare favorit după ce-1 
eliminase in semifinale pe Ilie 
Năstase.

• In continuarea turneului 
pe care-I întreprinde în Anglia, 
echipa braziliană de fotbal F.C. 
Santos a jucat la Plymouth cu 
formația locală care activează 
în liga a 3-a. Fotbaliștii englezi 
au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (3—0.

• După cum s-a anunțat, 
campionatul mondial feminin de 
handbal urma să se desfășoare 
anul acesta între 7 și 16 decem
brie la Belgrad. 

echipe. Vor participa circa 60 
de schiori din Brașov, Sinaia, 
Miercurea Ciuc, Cîmpulung 
Muscel și RIșnov.
• In organizarea Comisiei ju

dețene de schi Brașov, au loc, 
azi și mîine, probele alpine din 
cadrul „Cupei Postăvarul". Iau 
parte schiori fruntași , din în
treaga țară și o echipa din R.P. 
Bulgaria.

FOTBAL. Pe stadionul Ghen- 
cea, duminică la ora 11, este 
programată partida amicală 
Steaua — F.C. Argeș.

ȘAH. In Aula Centrală Uni
versitară din București continuă 
întrecerile de șah din cadrul 
turneului internațional orga
nizat de Federația română de 
șah.

BOX, Duminică, de la ora 10, 
în sala Progresul din Capitală 
este programat o gală de box 
în cadrul Campionatului muni
cipal rezervat juniorilor.

ATLETISM. în sala „23 Au
gust" din Capitală, azi de la ora 
16,30 și duminică de la ora 9,30, 
are loc un concurs de atletism 
pentru juniori III, băieți și fete, 
în organizarea Școlii sportive 
de atletism București.

GABRIEL FLOREA

„Cupa tineretului 
de la sate“ 

Mîine vor fi 
cunoscuți 

primii 
campioni

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, primii finaliști ai „Cupei 
tineretului de la sate" — cam
pionii ' județeni la slalom spe
cial și slalom uriaș — s-au pre
zentat la startul probelor ofi
ciale. Cursa pentru ciștigarea 
tricourilor de campioni națio
nali sătești pe anul 1973 a în
ceput. Pină la aflarea laureati- 
lor (intrecerile se vor încheia 
mîine după amiază), iată citeva 
amănunte privind desfășurarea 
finalelor, oferite în cadrul unei 
convorbiri cu tovarășul EFTI- 
MIU TODEA, adjunct de șef de 
secție la C.C. al JJ.T.C., preșe
dintele comisiei de organizare.

— La finalele găzduite in a- 
ceste zile de Poiana Brașov sînt 
prezenți aproximativ 200 de par- 
ticipanți, respectiv, primii doi 
clasați din fiecare județ. între
cerile se vor desfășura pe 
pîrtiile Poiana Mare și Lu
pului, jar arbitrajele vor fi asi
gurate de tehnicienii comisiei 
de schi din Brașov. La băieți, 
traseul de concurs măsoară 4 
km, iar la fete, 2 km.

Primilor clasați li se vor oferi 
— din partea C.C. al U.T.C. — 
medalii, diplome și numeroase 
premii în echipament si mate
riale sportive.

MARIAN GHIOLDUȘ



hotare
Consultările multilaterale

de la Helsinki
Cuvintul conducătorului delegației române

Consultările de la Helsinki 
pentru pregătirea conferinței ge- 
neral-europene în problemele 
securității și cooperării s-au des
fășurat vineri în cadrul unei noi 
ședințe plenare. -Participant» la 
dezbateri au hotărîț, prin con-

• LA CASA PRIETENIEI 
DIN MOSCOVA a fost sem
nat, la 16 martie, planul de 
colaborare pe anii 1973— 
1974, între Asociația Română 
pentru Legăturile de Prie
tenie cu Uniunea Sovietică 
(ARLUS) și Uniunea asocia
țiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu străi
nătatea și Asociația de prie
tenie sovieto-română (APSR).

La solemnitatea semnării 
au participat N. A. Pankov, 
vicepreședinte al Uniunii a- 
sociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu 
străinătatea, vicepreședinți 
ai Conducerii centrale a 
APSR, alți membri ai Con
ducerii centrale a APSR. Au 
fost prezenți funcționari su
periori ai M.A.E. al U.K.S.S.

La solemnitate a participat 
ambasadorul român în Uni
unea Sovietică, Gheorghe 
Badrus.

Delegația ARLUS, aflată 
în Uniunea Sovietică a fost 
primită de V. I. Konotop, 
membru ai C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S. 
președintele Conducerii cen
trale a APSR, cu care a 
avut o convorbire caldă, pri
etenească.

sens, să întrerupă, la data de 6 
aprilie, lucrările reuniunii pregă
titoare, urmînd ca ele să fie re
luate, în cea de-a patra rundă 
a negocierilor, la 25 aprilie.

Luînd cuvîntul în ședință ple
nară, conducătorul delegației ro
mâne, ambasadorul Mircea Bălă- 
nescu, a apreciat că activitatea 
grupului de lucru oficial a oferit 
satisfacții, deoarece a permis ca, 
într-un interval de timp relativ 
scurt, să aibă loc o discutare a- 
profundată a principalelor pro
bleme referitoare la securitatea 
în Europa : principiile care tre
buie să guverneze relațiile între 
toate statele participante la con
ferință, măsurile concrete pentru 

> transpunerea în fapt a a jstor 
principii și, în sfîrșit, acțiunile 
pe linia dezangajării militare și 
dezarmării, ca parte integrantă 
a edificării unui sistem trainic 
de securitate pe continentul nos
tru.

Aceasta a facilitat elaborarea 
liniilor generale pentru instrucți
unile în baza cărora își va des
fășura activitatea Comisia însăr
cinată să elaboreze documentul 
final corespunzător primului ca
pitol al ordinii de zi. Grupul de 
lucru —- a subliniat ambasadorul 
României — și-a dovedit pe 
deplin utilitatea, el permițînd uu 
numai clarificarea punctelor de 
vedere, dar, mai ales, o apropie
re substanțială a pozițiilor în 
problemele de interes major pen
tru pregătirea cu succes a con
ferinței europene.
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Tineretul lumii

Tinerii participă activ la
reconstrucția R.D. Vietnam
• Entuziaste angajamente ale membrilor

Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min”

P
articiparea tinerei generații din R.D. Vietnam la 
refacerea țării este o realitate pregnantă. A 
luat naștere o puternică mișcare a brigăzilor 
voluntare de reconstrucție. La Hanoi, mișcarea 
a fost declanșată zilele trecute, in cadrul unei 
entuziaste adunări a organizației municipale a 

Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min". In numele celor 
260 000 de tineri din capitală, delegații comitetelor de sector, 
districtuale și ai organizațiilor de bază au hotărit să-și asu
me efectuarea celei mai mari părți din lucrările prevăzute in 
planul de refacere și modernizare a Hanoiului. In rezoluția 
adunării se prevede că fiecare tinăr va participa, in afara 
orelor de producție sau de studiu, la munca de refacere, la 
vindecarea rănilor produse de război.

In „bătălia" pentru reconstruirea orașului Nam Dinh s-a 
angajat, pină in prezent, un detașament de 13 000 tineri și 
tinere din întreprinderile industriale, cooperativele agricole și 
cele meșteșugărești. Brigăzi, echipe și grupe de tineri volun
tari au luat ființă și in alte localități. Pretutindeni, tinerii s-au 
angajat ca, în cinstea zilei de 26 martie - cea de-a 42-a 
aniversare a creării organizației lor revoluționare - să termine 
lucrările de astupare și nivelare a gropilor de bombe, să re
dea străzilor aspectul lor obișnuit. Iar un indiciu al avintului 
cu care muncesc tinerii este că în orașul Hanoi angajamen
tul a și fost îndeplinit.

EMIL GEORGESCU, 
corespondentul Agerpres 

la Hanoi
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PREGĂTIRILE GAZDELOR 
FESTIVALULUI MONDIAL

În Comitetul pentru dezarmare
Luînd cuvîntul în cadrul Conferinței Comitetului pentru de

zarmare, șeful delegației Marocului, Mohamed Al-Arbi Khattabi, 
a arăiat că in cel de-al 12-lea an de existență a Corn.telului de 
la Geneva și la trei am după proclamarea Deceniului Națiunilor 
Unite pentru dezarmare, acumularea nestăvilită și perfecționa
rea neîncetată a armelor nucleare și lipsa de progrese în dome
niul dezarmării nucleare sporesc neliniștea popoarelor lumii.

Vorbitorul s-a pronunțat, în 
context, pentru interzicerea 
completa a tuturor experien
țelor cu arme nucleare., Po
trivit ordinii de priorități sta
bilite de Rezoluția adoptată;de 
Adunarea generală a u.N.U. și 
prin logica lucrurilor, a spus 
ei, problemele care reclama o 
soluționare rapidă sînt, in pri
mul rind, cele privitoare la ar- 
meie de distrugere în 
respectiv interzicerea armelor 
nucleare și eliminarea armelor 
chimice.

Delegatul marocan a subliniat . 
interdependența existentă între 
instaurarea unui climat de secu
ritate internațională și înfăptu
irea unor măsuri efective de 
dezarmare. Pentru a crea un cli
mat internațional favorabil a- 
doptăni unor măsuri în cîmpul 
dezarmării, „este primordial să 
se abordeze cit mai urgent și 
într-un mod serios, în vederea 
soluționării lor, problemele in
terzicerii armelor de distrugere 
în masă, ceea ce ar contribui la 
curmarea oricăror intervenții 
străine în afacerile interne ale 
statelor, inclusiv a agresiunii ar
mate și ocupației militare“.

Remarcînd că viața irșternațio-

masă,

nalâ cunoaște evoluții capabile 
de a promova spiritul de nego
ciere, înțelegere reciprocă și 
cooperare, conducătorul delega
ției R.P. Mongole, ambasadorul 
M. Dughersuren, a exprimat 
speranța că membrii Comitetu
lui pentru dezarmare vor bene
ficia, din plin de noua situație 
pentru a realiza progrese con
crete în eforturile lor îndreptate 
spre stoparea cursei înarmărilor 
și dezarmare.

Oprindu-se pe larg asupra 
problemei prohibirii .producției, 
perfecționării și stocării armelor 
chimice, vorbitorul a chemat la 
inițierea în comitet a unor ne
gocieri concrete pentru elabo
rarea textului unui acord in
ternațional în materie. Proiec
tul de rezoluție prezentat de 
nouă țări socialiste, la 28 martie 
1972, a spus el, poate să serveas
că, așa cum au apreciat nume
roase delegații îri cadrul Comi
tetului și în Adunarea Generală, 
ca o bază inițială potrivită pen- 

-tru negocieri în acest domeniu.
avut loc re- 
a oamenilor

JAPONIA. — Aspect de la o demonstrație care a 
cent la Tokio in cadrul „ofensivei de primăvară" 

muncii.

Tntr-una din aceste dimineți, în care Bucu- 
reștiul a cunoscut un puțin obișnuit decor în alb, 
am stat de vorbă la hotelul „Triumf" cu Gün
ther Jahn, prim-secretar al Consiliului Central 
al Tineretului Liber German (F.D.J.) din 
R.D. Germană. Oaspetele a avut amabilitatea 
de a răspunde întrebărilor „Scînteii tineretu
lui".

L-am rugat pe tovarășul 
Günther Jahn să ne vorbească 
despre preocupările actuale ale 
F.D.J.

— Tineretul Republicii De
mocrate Germane își aduce 
contribuția la îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al VIII- 
lea al P.S.U.G. — a subliniat 
interlocutorul nostru. Sarcina 
de bază a F.D.J. este aceea de 
a educa pe tinerii țării noastre 
în spirit socialist, pentru a 
munci și trăi în acest spirit. Ti
neretul nostru este crescut în 
spiritul patriotismului socialist 
și al internaționalismului pro
letar, pentru întărirea comuni
tății socialiste mondiale. După 
cum arăta tovarășul Erich Ho
necker, socotim ca o sarcină re
voluționară comună realizarea 
integrării socialiste multilate
rale.

In continuare primul secre
tar al C.C. al F.D.J. a relevat o 
serie de acțiuni concrete desfă
șurate mai ales sub semnul pre
gătirilor în vederea Festivalului 
Mondial pe care Berlinul, capi
tala R.D. Germane, il va găzdui 
în această vară, în prezent des- 
fășurîndu-se o amplă întrecere 
înire organizațiile. F.D.J. Pre
gătirile în vederea Festiva
lului au loc pe multiple planuri. 
Un aspect de mare importanță 
îl reprezintă adîncirea mar- 
xism-leninismului, deoarece ti
nerii din R.D.G. vor să fie nu 
numai gazde, ci și parteneri de 
discuții politice cu oaspeții ve
niți din toată lumea. In acest 
context se înscrie aprofundarea 
legăturilor de prietenie cu tine
retul U.R.S.S. și al celorlalte 
țări socialiste, solidaritatea vu 
eroicul tineret vietnamez, cu 
tinerii din țările arabe, cu ti
neretul luptător de pretutindeni.

Organizațiile F.D.J. acordă o 
atenție deosebită participării ti
neretului la realizarea și depă
șirea planului economic pe a- 
nul în curs — an decisiv pen
tru îndeplinirea cincinalului in 
ansamblu. Tinerii iau parte atit

la depășirea sarcinilor de plan, 
cu accent pe creșterea produc
tivității muncii, cit și la ac
țiunea de economisire a mate
rialelor (anual se realizează e- 
conomii de 700 000 000 mărci 
fără a afecta calitatea produse
lor). Tinerii sînt antrenați la 
construcția de locuințe, la dez
voltarea industriei bunurilor de

prezintă întărirea F.D.J. ca 
ganizație de luptă. Din cei a- 
proape 1 900 000 membri ai 
F.D.J., 1 700 000 au sarcini per
sonale, concrete, pentru Festi
val. De asemenea, peste 1 200 000 
membri ai organizației pionie
rești au angajamente personale 
pentru Festival. „Pregătirile în 
intimpinarea Festivalului — a- 
precia tovarășul Jahn — ne-au 
adus c,u un pas înainte pe dru
mul întăririi capacității de mo
bilizare a F.D.J., in creșterea 
influenței sale în toate catego
riile de tineri".

Oaspetele a menționat că ti
nerii din R.D.G. se pregătesc în 
trei direcții : pentru a fi gazde 
bune ale celor 20 000 oaspeți ai 
Festivalului : pentru a fi par
teneri de dezbateri în proble
mele fundamentale ale timpu
lui nostru ; pentru a contribui

Günther Jahn, prim secretar
al C.C. al F.D.J., vorbește

„Scinteli tineretului"

consum etc. O experiență pozi
tivă s-a acumulat în stimularea 
mișcării de inovatori, a creației 
tehnico-științifice. Peste 1 000 000 
de tineri au adus contribuții în 
acest sens, reflectate sugestiv 
de „Tîrgul Maiștrilor de Mîine".

Tovarășul Günther Jahn ne 
vorbește despre inițiative și pe 
alte planuri : cultural, sportiv, 
turistic, acțiuni pentru apăra
rea patriei etc. Este larg dez
voltată mișcarea tinerilor ar
tiști amatori, care se pregătesc 
intens în yederea Festivalului. 
Se afirmă mai ales tinerii crea
tori de cîptece. La startul șta
fetei pentru Festival s-au aflat 
3 600 000 copii și tineri, ceea ce 
reprezintă foarte mult pentru o 
țară cu 17 000 000 locuitori.

Aflăm amănunte interesante 
privind participarea tinerilor la 
finanțarea Festivalului. Contul 
„Festival 1973“ este foarte popu
lar. S-au donat pină acum 
21 000 000 mărci, dar pînă la 
Festival cifra, probabil, se va 
dubla.

In sfîrșit, interlocutorul nos
tru relevă că un obiectiv îl re-

or-

Prezențe românești
iii străinătate

TURCIA : încâ doua 
scrutinuri

Alte două tururi de scrutin 
— al cincilea și al șaselea — 
au avut loc, vineri după-âmia- 
ză, în Parlamentul turc, pentru 
desemnarea noului șef al sta
tului. Ca și la primele patru 
scrutine, desfășurate, marți, re
zultatele au fost neconcluden
te. Tekiii Ariburun, . candidatul 
Partidului Dreptății, a obținut? 
293 și respectiv 292 voturi, ge
neralul în retragere Faruk 
Gurler — 149 și 165 de voturi, 
iar Ferruh Bozbeyli, liderul 
Partidului Democratic — cîte 48 
de voturi la ambele scrutine.

în urma acestor rezultate, 
președintele Medjilisului, Sabit 
Osman Avei, a hotărît amînarea 
ședințelor Parlamentului pen
tru luni, '* ” ,
pentru a crea timpul necesar 
unor noi consultări.

19 martie, ora 15,00,

125 de ani de la apariția Manifestului Comunist

încheierea conferinței de la Berlin

• Bombardamente 
asupra Cambodgiei

Avioane militare ale S.U.A., 
inclusiv bombardiere strategi
ce „B-52", au continuat, în 
cursul zilei de joi, raidurile de 
bombardament asupra teritoriu
lui cambodgian — a anunțat Co
mandamentul forțelor S.U.A. 
din zona Oceanului Pacific.

Referindu-se la aceste acțiuni 
ale aviației americane, agenția 
U.P.I. reamintește că forțele ae
riene ale S.U.A. au bombardat 
aproape zilnic teritoriul cam
bodgian, în intervalul care s-a 
scurs de la semnarea Acordului 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Vineri, în capitala polone
ză, a avut loc vernisajul u- 
riei expoziții, cuprinzînd pa- 

7 nouri și fotografii care -re
flectă o serie de realizări și 
imagini; din munca poporu
lui român..

în aceeași zi, sub ău.spi- 
tiile Muzeului de istorie a 
partidului comunist, al miș
cării revoluționare și demo
cratice din România, în co
laborare cu Muzeul de isto
rie a mișcării revoluționare 
din Polonia, a fost țjeschisă 
expoziția „40 de am de la 
luptele eroice ale Ceferiștilor 
și petroliștilor dih România“

In sala Ministerului Cul
turii din Rabat, a avut loc 
vernisajul expoziției. „Per
sonalități ale științei și cul
turii românești“. Au parti-

cipat Mekki 
trul marocan 
mele islamice 
alte personalități ale vieții 
culturale și științifice. .

într-un alt mare oraș ma- 
> rocan, Casablanca, a fost 

inaugurată expoziția „Bucu
rești — capitala României“.

Joi,... s-au deschis la Haga 
„Zilele filmului românesc“, 
în prima zi, au fost prezen
tate în fața unui, numeros 
public, compus din membri 
ai corpului diplomatic, func
ționari ai ministerelor, zia
riști, membri ai coloniei 
române, filmele „Ritmuri ro
mânești“ și „Amintiri bucu- 
reștene“

De asemenea, vineri, și-a 
început turneul în Olanda, 
ansamblul folcloric „Arge
șul".

Naciri, minis- 
pentru proble- 
și al culturii,

La 16 martie, și-a încheiat 
lucrările conferința internațio
nală de la Berlin, convocată cu 
prilejul aniversării a 125 de ani 
de la apariția Manifestului Co
munist. în ultima zi, au conti
nuat discuțiile pe marginea re
feratului prezentat de Kurt 
Hager, membru al Biroului Po
litic. al C.C. al P.S.U.G.

Vineri, a luat cuvîntul tova
rășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al consiliului 
de conducere,, rector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu“, con
ducătorul delegației Partidului 
Comunist Român. După ce a 
transmis din partea P.C.R. un 
salut călduros, frățesc Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
tovarășul Răutu s-a referit la 
importanța istorică a Manifes
tului Comunist, la pătrunderea 
ideilor socialismului științific linia poliiică“.

în România, la lupta revoluțio
nară a P.C.R. în decursul isto
riei, la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România, sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Referindu-se la mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională, conducătorul delega
ției P.C.R. a spus : . „în condi
țiile actualei etape de dezvol
tare a partidelor comuniste si 
a mișcării comuniste în ansam
blu,. cînd socialismul a învins 
în mai multe țări, cînd parti
dele comuniste s-au maturizat 
considerabil,, întărirea unității 
mișcării comuniste internațio
nale nu poate fi concepută decît 
pornindu-se de la diversitatea 
condițiilor , în care acționează 
partidele marxist-lepiniste,... de 
la recunoașterea autonomiei fie
cărui partid, a dreptului său de 
a-și elabora de sine stătător
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© Convorbirile
S.A.L.T.

La sediul reprezentanței per
manente a Uniunii Sovietice pe 
lingă Oficiul O.N.U. din Geneva 
a avut loc, vineri, o nouă întâl
nire a delegațiilor sovietică și 
americană care poartă convor
biri in problema limitării ar
mamentelor strategice.

• PREȘEDINTELE NIXON a 
anunțat că Biroul de legătură 
al S.U A de la Pekin va fi des 
chis la 1 mai sub conducerea 
diplorjiatului David Bruce.

Președintele Nixon a subliniat 
că deschiderea reciprocă a a- 
cestor birouri de legătură la 
Washington și Pekin cbnstituie 
un progres substanțial pe calea 
dezvoltării relațiilor dintre 
S.U.A și R.P. Chineză.

• TRUPELE RHODESIENE, 
sud-africane și unitățile de mer
cenari, dislocate de regimurile

de la Salisbury și Pretoria la 
frontiera cu Zambia, continuă 
sâ întreprindă acțiuni teroriste 
împotriva populației din această 
zonă a țării, a declarat preșe 
dintele Kenneth David Kaunda. 
Pînă acum, a spus șeful stătu 
lui zambian, a« căzut victime 
acțiunilor provocatoare și tero 
riște zeci de locuitori pașnici.

• Tratative
R.D.G.—R.F.G.

Agenția A.D.N. informează că 
la Berlin au continuat tratative
le dintre delegații din R.D. Ger
mană și R.F. Germania, în ve
derea încheierii unui acord în 
domeniul poștelor și telecomu
nicațiilor. S-a stabilit ca trata
tivele să fie reluate în prima 
jumătate a lunii mai, la Bonn.

• MINISTRUL DE EXTER
NE al Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hassan el Zayyat, 
și-a încheiat vizita oficială în
treprinsă în Republica Populară 
Chineză.

• LA PALATUL EG- 
MONT din Bruxelles, a avut 
loc, vineri, o reuniune la 
nivelul miniștrilor de ex
terne ai celor nouă țări 
membre ale Pieței comune.

Un punct important în 
program l-a constituit anali
za unor probleme legate de 
negocierile preliminare de la 
Helsinki. In cursul discuții
lor. miniștrii de externe au 
convenit asupra unui „cata
log de principii", pe care 
trebuie să se întemeieze re
lațiile între statele europe
ne, enumerind, intre aceste 
principii, respectarea inde
pendenței. libertății și suve
ranității statelor, neinterven
ția în treburile interne, in
violabilitatea frontierelor și 
renunțarea la forță în rela
țiile interstatale.

• GRUPUL SENATORILOR 
DEMOCRATE reunit la Was
hington, a adoptat o rezoluție 
prin care recomandă „reducerea 
substanțială, pe etape, în cursul 
următoarelor 18 luni, a forțelor 
armate americane staționate în 
străinătate, a căror cifră atinge 
in prezent peste 600 000 de mi
litari“.

• Noul guvern 
Mujibur Rahman

Membrii noului guvern al 
Republici: Bangladesh, condus 
de premierul Mujibur Rahman, 
au ’ depus, vineri, jurămîntul în 
față Adunării Naționale. Cabi
netul a fost constituit după 
anunțarea rezultatelor recente
lor alegeri parlamentare din 
Bangladesh, care s-au încheiat 

. cu victoria partidului Liga A- 
wami, al cărui lider este Muji
bur Rahman. Noul guvern are 
în componența sa 21 de miniș
tri.

• WiliiStoph 
la Hanoi

Ton Duc. Thang, președintele 
Republicii Democrate Vietnam, 
a primit, vineri, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, 
condusă de \Villi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele ■ Consi
liului de Miniștri, care face o 
vizită la Hanoi.

• Activitatea lui 
„Lunohod-2"

După ce a executat o serie de 
cercetări științifice în zona de 
tranziție „mare-continent“ din 
partea de sud-est a craterului 
Lemonnier, aparatul sovietic 
autopropulsat „Lunohod-2“ s-a 
înapoiat în regiunea maritimă.
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la reușita programului Festiva
lului. Sînt prevăzute in zilele 
Festivalului 1 500 manifestări. 
Dacă un participant ar vrea să 
asiste la toate manifestările în
scrise pînă acum în program 
i-ar trebui trei luni, iar dacă 
ar dori să danseze ar putea să 
o facă timp de 40 de zile și de 
nopți fără încetare.

Pregătirea Festivalului — ac
centuează tovarășul Jahn — 
este nu numai o preocupare a 
tineretului, ci o cauză a între
gului popor al R.D. Germane. 
Tovarășul Erich Honecker este 
președintele comitetului național 
de pregătire din care fac parte 
120 personalități marcante ale 
republicii : muncitori fruntași, 
țărani cooperatori, oameni de 
știință, artiști de renume mon
dial și cîștigători de medalii de 
aur la Sapporo și München. In 
întreaga țară — nu numai la 
Berlin — se desfășoară ample 
pregătiri, mai ales că oaspeții 
vor fi invitați să facă excursii.

Primul secretar al C.C. al 
F.D.J. ne vorbește, mai departe, 
despre vizita sa în România.

— Doresc inainte de toate să 
subliniez satisfacția de a fi fost 
primiți la C.C. al P.C.R., unde 
am avut o convorbire tovără
șească, caldă, interesantă. Sub
scriem din toată inima aprecie
rilor că relațiile dintre 
U.T.C. și F.D.J. sînt bune, 
dar că pot să devină în vii
tor și mai bune. Sîntem ani
mați de dorința de a dezvolta 
prietenia și colaborarea dintre 
organizațiile noastre și de a- 
ceea am venit la București. Am 
fost la „Grivița roșie“, la Com
binatul petrochimic Brazi, la 
Institutul politehnic din Bucu
rești, am purtat discuții la Cen
trul de cercetări pentru proble
mele tineretului. Toate întâlni
rile și convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă pe care 
o consider frățească. In cadrul 
convorbirilor cu tovarășii din 
conducerea U.T.C., am sta
bilit măsuri concrete pen
tru a adinei colaborarea noas
tră pînă în 1975. Avem în vede
re schimburi reciproce de de
legații de studii, un seminar in
ternațional pe probleme ale ti
neretului muncitoresc, delega
ții de studenți, contacte pe li
nia presei de tineret, schimb de 
expoziții fotografice, dezvolta
rea turismului pentru tineret 
etc. Fără îndoială, proiectele se 
vor îmbogăți pe parcurs.

Despre impresiile din Româ
nia tovarășul Jahn ne spune,:

— Sînt pentru prima oară ".a 
București. M-a surprins iarna, 
cu frigul ei, dar în schimb am 
simțit călduroasa grijă față de 
membrii delegației noastre, de
osebita ospitalitate. îmi place 
Bucureștiul și sper să revin in 
frumoasa dv. capitală. Cea mai 
puternică impresie pe care mi-a 
lăsat-o vizita, a fost întâlnirea 
cu cadrele din activul U.T.C., 
care a prilejuit o emoționantă 
manifestare a prieteniei care ne 
unește. Sper că vizita în Româ
nia va contribui la o colabora
re și mai strinsă în viitor între 
organizațiile noastre. La reve
dere, la cel de al X-lea Festi
val Mondial de la Berlin.

EUGENIU OBREA

Sumar bilanț Apollo
La Aproape jumătate de an după încheierea 

programului „Apollo“, N.A.S.A. a dat publicită
ții o primă dare de seamă concluzivă asupra 
acestui program de explorare a Lunii de către 
astronauți, program care s-a desfășurat pe o 
durată de ÎI ani.

Cîteva dâte extrase din acest document vor 
interesă, credem, cititorii noștri.
• Realizarea programului „Apollo“ a costat

25 miliarde de dolari. Aceasta înseamnă, in me
die, 5,9 Ia sută din produsul național brut al 
Statelor Unite ne perioada celor 11 ani de în
făptuire a respectivului program. In termenii 
unei comparații mai concrete, costul progra
mului „Apollo“ echivalează cu sumele cheltuite 
pînă acum pentru construirea rețelei de auto
străzi existente azi în S.U.A. Rămine de adău
gat că, sub acest aspect, al finanțării, progra
mul „Apollo“ e apreciat ca un model de ges
tiune economică : bugetul inițial prevăzut n-a 
fost depășit decit cu... 5 miliarde dolari (și,
ținind seamă de inflație, această depășire se 
reduce. în fapt, la mai puțin de un miliard de 
dolari).

• La diferitele etape de pregătire și dezvol
tare a programului „Apollo“ au participat efec
tiv 400 000 de persoane, dintre care nu mai pu
țin de 120 000 de specialiști de înaltă și foarte 
înaltă calificare. Cea mai mare parte dintre ci 
au trebuit în timpul activității lor să se reci
cleze, să-și formeze noi specializări în dome
niile pe care cercetarea sau proiectarea Ie im
puneau.
• Realizările științifice ale celor șase explo

rări ale Selenei sînt considerate de pe acum 
(cînd continuă încă intens cercetările și evaluă
rile) de o valoare inestimabilă. Printre cele 
mai importante și mai frapante descoperiri se

numără următoarele : Munții Lunari sînt dis
puși în cerc, contrar celor de pe Terra ; pla
tourile și munții care Ie înconjoară au fost 
formați în urmă cu patru miliarde de ani prin 
impactul meteoriților care atingeau adesea un 
diametru de 1 000 kilometri. Bazinele sau „mă
rile“ Selenei au fost, apoi, „umplute“ prin e- 
rupții vulcanice. Suprafața Lunii a rămas vir- 
tualmente aceeași de două miligrde și jumătate 
de ani. Vinturile solare care ating Selena nu 
s-au schimbat de cinci milioane de ani.

• Peste 800 de savanți din Statele Unite și 
alți aproape 300 de savanți din diferite alte țări 
continuă actualmente cercetările de laborator 
folosind veritabila comoară pe care 0 constituie 
cele peste 380 kilograme eșantioane recoltate în 
regiuni pe cit de „reprezentative" pe atît de 
diferite ale Selenei : în „Marea Liniștii" în 
„Marea Furtunilor", pe înaltele platouri „Fra 
Mauro,“ în „Apeninii Lunari" in „Valea Tau- 
rus", pe marginea „Mării Serenități".

• De o importanță asemănătoare — dacă nu 
și mai valoroase în perspectivă — sînt „inci
dențele“ pe care programul „Apollo" le are a- 
supra dezvoltării tehnologiei într-o serie de 
ramuri esențiale ale industriei moderne. In des
fășurarea programului „Apollo" au fost desco
perite noi aliaje, noi aparate de ghidaj, peste 
3 000 de sorturi de echipamente rezistind la cele 
mai mari variații de temperatură etc. Aceste 
noi tehnologii au de pe acum aplicații largi în 
diferite domenii cum ar fi, de pildă, sistemele 
de ghidaj prin inerție pentru avioanele de linie, 
controlul automat pentru zăcămintele de pe
trol, camere de televiziune de mare perfecțiu
ne, sonde de control pentru urmărirea reacții
lor bolnavilor.

„Invitații“ 
la Mossey Bay

De mai multă vreme unele 
ziaie britanice semnalaseră 
că în corespondența primi
tă de elevii școlilor de ofi
țeri Sandhurst și Camber- 
lay se găsesc, cu o frecven
ță agasantă, invitații de un 
gen original. Este vorba de 
invitații-reclamă prin care 
militarii sînt chemați să 
trăiască „o viață fără griji“, 
cu’ bani mulți și femei fru
moase, sub un soare încîn- 
țător, la Mossey, Bay. Expe
ditorul acestor ademenitoare 
oferte este „Centrul de pre
gătire a unităților de, para- 
șutiști“ din Republica Sud- 
Ăfricană. A fost astfel de
pistată o nouă „afacere“ cu 
recrutarea de mercenari. 
„Afacere“ despre care, în
tre timp, s-au aflat unele 
amănunte. A devenit cunos
cut că la circa 20 de kilome
tri de Mossey Bay; aproape 
de coasta Atlanticului, func
ționează din vara anului 
1971 o tabără specială pen
tru „comandouri aeropurta
te“, un gen de unități de șoc 
pregătite exclusiv pentru 
represiuni. Actualmente, pes
te 500 de mercenari origi
nari din țări vest-europene 
(din care cel mai masiv 
contingent ÎI constituie en
glezii — circa 300 la număr) 
activează În „tabăra spe
cială“. în fiecare lună, rîn- 
durile lor cresc cu 10—15 
nou veniți. Cea mai mare 
„căutare“ o au foștii subofi
țeri sau ofițeri din armata 
colonială care servesc ca in
structori la diferitele școli 
militare.

Tanc petrolier zburător
12 super-motoare 

reactoare „Jumbo“ 
vor propulsa gi
gantul transportor 
aerian cu o lungi
me de 103 metri și 
cu o deschidere a 
aripilor de 146 me
tri. Astfel arată in 
schițele proiectanți- 
lor concernului a- 
viatic american Boe
ing prototipul unei 
noi generații de su- 
per-avioane de 
transport. Este vor
ba, mai precis, de 
un uriaș avion-cis- 
ternă, special desti
nat transportului 
petrolului din ex
ploatările arctice. 
Noul „Jumbo“ va 
putea transporta în- 
tr-un veritabil pod 
aerian al petrolului 
1000 de tone de 
„aur negru“ într-o 
singură cursă, zbu- 
rînd cu 700 de ki
lometri pe oră. In
ginerii de la Boeing 
fi specialiștii tim
purilor petroliere 
arctice canadiene au 
calculat că 33 a- 
semenea uriașe 
tancuri petroliere 
zburătoare vor pu
tea rezolva inte
gral problema tran
sportului petrolului 
fi gazelor naturale 
lichefiate din re
giunile de exploa

tare și pînă la Hud- 
son Bay. Acolo pe
trolul și gazele li
chefiate vor fi de
pozitate în rezer
voare uriașe și apoi 
vor fi expediate 
mai departe cu va- 
se-cisternă. Costul 
flotei de super- 
tancuri petroliere 
zburătoare, inclusiv 
cheltuielile pentru 
amenajarea aeropor
turilor necesare, ar 
urma să se ridice 
la circa 3 miliarde 
dolari. Aceasta în
seamnă mai puțin

decît costul pipeli- 
ne-uiui de 1 300 de 
kilometri care va 
lega timpurile pe
troliere din nordul 
Alaskăi de portul 
Valdez. Soluția „po
dului aerian“ apa
re relativ avanta
joasă și, după tra
tativele comerciale 
purtate pînă acum 
la Ottawa, firma 
Boeing este opti
mistă în ce priveș
te trecerea la con
struirea uriașului 
tanc petrolier ae
rian cu 12 motoare.

Supertancul-petrolier zburător proiectat 
de Boeing, in comparație cu cel mai 
mare avion de transport civil actual
mente in exploatare (JUMBO-JET B 747): 
1 000 de tone de „aur negru" intr-o 

singură cursă...
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