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Mariana Stancu, electri
cian instalații de automa
tizări la Întreprinderea 
„Automatica" din Capita
lă. li publicăm portretul, 
la recomandarea unanimă 
a uteciștilor de la atelie
rul de echipare electrică. 
Deoarece, au argumentat 
tinerii, această . fată este 
fruntașa atelierului nos
tru. Și nu numai atît. Este 
unul dintre cei mai har
nici și pricepuți munci
tori din întreprindere. Iar 
noi adăugăm că toate a- 
ceste calități s-au format 
la Mariana Stancu numai 
în răstimpul a doi ani de 
la absolvirea școlii profe
sionale.
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Preocupările pentru realizarea de economii de 
combustibil și energie au stat totdeauna in a- 
tenția colectivelor de oameni ai muncii, a orga
nizațiilor U.T.C. din întreprinderile și instituțiile 
județului Buzău. Numeroase inițiative uteciste, 
înscrise și înfăptuite în cadrul ' ”întrecerii „Tinere-

tul - factor activ in îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen" au vizat tocmai asemenea sco
puri. lata de ce ni s*a vorbit, alături de econo
miile deja realizate, de proiecte și idei aflate 
în curs de realizare.

• Constructorii ee 
durează obieciivieje 
componente ale Com
plexului hidrotehnic
și energetic Cerna, — 
Motru — Tismana au 
atins cotele finale ale 
planului anual. jDin 
bogatul lor bilanț mo
țăm străpungerea cu 
183 de zile 
galeriilor 
a rî urilor 
Motru, 
cu 86 de zile mai de
vreme a cursului Cer- 
nei, săparea peste 
prevederile planului 
la zi a 260 metri li
niari la viitoarele ga
lerii ce vor uni riduri
le Cerna-Motiru și 
Poem ia.

• Colectivul Grupu
lui de șantiere pen
tru construcții fores
tiere Deva, care-și 
desfășoară activitatea 
în 4 județe, a înde
plinit sarcinile anuale 
de plan. Constructo
rii forestieri din a- 
ceastă parte a țării 
au terminat și dat 
anul acesta în folosin
ță 170 km. de drumuri 
auto de interes eco
nomic și turistic. Se 
apreciază că, pînă la 
finele lunii decembrie 
ei vor efectua un vo
lum suplimentar de 
lucrări în valoare de 
aproape 2 milioane

• Unitățile* econo
mice din județul Hu
nedoara an îndeplinit 
cu 20 de. zile mai de
vreme ptanul anual de 
export. Se apreciază 
că pînă la finele lunii 
se vor livra în plus 
beneficiarilor de peste 
hotare mărfuri în 
loare de circa 15 
lioane lei valută.

• Minerii din 
ploatările carbonifere 
din Banat au extras 
cea de-a 10 000-a tonă 
de cărbune peste pre
vederile planului la zi 
pe anul 1973. O bună 
parte din sporul înre
gistrat pînă acum a 
fost obținută pe seama 
creșterii randamentu
lui de lucru în abataje 
și în alte sectoare de 
muncă, prin extinderea 
mecanizării operațiu
nilor de încărcare 
transport, aplicarea 
nor noi tehnologii 
tăiere și extracție 
cărbunelui. Pe 
căi, pe ansamblul ex
ploatărilor din cadrul 
întreprinderii miniere 
Anina, productivitatea 
muncii a crescut în a- 
cest an cu peste 770 
lei pe salariat.

împreună cu intregul popor, tineretul iși exprimă satisfacția și adeziunea profundă
• AUTOBAZA BUZĂU : Ca 

urmare a aplicării, încă de ia 
începutul anului, a inițiativei 
„Fiecare autovehicul să par
curgă lunar 100 de kilometri cu 
benzină economisită", s-au eco
nomisit pină în prezent peste 
125 000 litri de benzina, in con - 
dițiile depășirii planului cu 
peste două milioane tone/km., 
ale realizării unui coeficient de 
utilizare a parcului de autoca
mioane mai mare decît bel pla
nificat. Cu carburanții astfel e- 
conomisiți se pot efectua trans
porturi de mărfuri de peste 1,8 
milioane tone/km. Asigurarea 
încărcării autovehiculelor la 
capacitate, reducerea consumu
lui prin menținerea unei ''țări 
tehnice corespunzătoare (car- 
burație. aprindere, presiune 
normală in pneuri etc.), respec
tarea riguroasă a vitezei eco
nomice — iată citeva din caile 
folosite pentru transpunerea in 
fapte a inițiativei sus-amintite. 
„Am făcut însă o serie de cal
cule care ne demonstrează că 
putem realiza economii mai 
mari, ne spunea ’nginerul 
Cornel Sava, responsabil nor- 
me-consum. De pildă, depășirea 
vitezei economice numai cu 10 
kilometri/oră duce la sporirea

9 litri de ben-
iar

consumului cu 
zină la suta de kilometri, 
datorită aprinderii incorecte și 
a unei carburații nereglate co
respunzător, plusul de consum 
este de trei litri la aceeași dis
tanță. în numai cinci minute de 
funcționare în gol a motorului 
se pierd, la parcul pe care îl 
avem, circa 39 litri de benzină, 
adică necesarul pentru un auto
camion încărcat la capacitate 
ca să parcurgă peste 100 kilo
metri". în consecință se va ac
ționa pentru interzicerea depla
sării autovehiculelor al căror 
consum nu se încadrează în li
mitele prevăzute, pentru inten
sificarea verificării și reglării 
carburatoarelor, se va urmări 
decadal (și nu lunar, ca pină 
acum) respectarea normelor de 
consum, folosirea la întreaga 
capacitate a parcului de auto
vehicule.

• ÎNTREPRINDEREA DE 
GARNITURI DE FRÎNA ȘI E- 
TANȘARE, RIMNICU-SĂRAT: 
Recent, în arja de preocupări, 
a celor 550 de membri ai orga-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

ANCHETA „SCINTEII TINEHETULUT
Cu ce material didactic 

lucrează școala anului 1973 (•)
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„Un adevărat
bărbat !“

NOUĂ Șl IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

DIN LEMN
SAU DIN PLASTIC,

ABACUL
ESTE TOT ABAC I

N-au dispărut din arsenalul didactic clasicele hărți și mula
jele, portretele de domnitori și planșele, eprubetele și aparatele 
de măsură ; li s-au adăugat insă o suită de aparate audio-vi- 
zuale, truse electrice și electronice, mecanisme foarte complexe 
pentru experiențe, și un instrumentar de laborator rivalizind cu 
cel existent în laboratoarele „adevărate". Dacă pînă nu demult 
materialul didactic se asocia aproape in exclusivitate cu lecțiile 
de fizică, chimie ori biologie, in prezent studiul limbilor străine, 
istoria, geografia, chiar și matematica apelează in egală mă
sură la o aparatură pe cit de complexă pe atît de eficace in in
dividualizarea învățămintului.

Numai in cincinalul pe care-l străbatem mai mult de un miliard 
de lei sint investiți, îndeosebi, in aparatură specială ,* se prac
tică o dotare pe plan local care deține o pondere însemnată in 
îmbogățirea inventarului didactic ; unitățile economice transferă 
școlilor aparatură, mecanisme și echipamente tehnice de o deo
sebită valoare. Prin toate aceste canale, materialul didactic al 
școlilor se completează intr-un evident progres. Totuși, cu ce 
zestre didactică lucrează școala anului 1973 ?
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Era în 18 iulie, anul acesta
— și ne aflam pe pămintu- 
rile cooperativei agricole de 
producție „16 Februarie" din 
Segarcea, județul Dolj. Coo
peratorii și mecanizatorii e- 
rau în plină campanie de re
coltare a griului.

La fața locului, gazeta de 
cîmp edita zilnic un buletin 
de campanie, evidențiind in 
alb și negru mersul între
cerii. O formă vie, dinamică, 
de agitație și stimulent. în
tre alte nume întîlnite la 
rubrica „alb“, unul ne-a re
ținut cu prisosință atenția ; 
Am vrut, deci, să-1 cunoaș
tem pe Ștefan David. Cineva 
ne-a arătat un tractor : „Ia
tă-!, el este".

Cu mai puțin de două 
luni în urmă. Ștefan Da
vid, la nici 16 ani. se afla 
totuși în banca unei școli — 
a școlii profesionale de me
canici agricoli, susținind 
examenul de absolvire. A 
doua zi era pe tractor 
(„U-650 M — nu voi uita !
— ștanța T416“), peste alte 
cîteva zile mînuia o combi
nă. Și în tot acest timp, cînd 
de la 20 de metri nu-1 poți 
distinge de mașină, numele 
lui s-a impus zi de zi la 
rubrica „albă" a buletinului 
de campanie. A fost, acesta, 
debutul, „botezul" în profe
sie, cum se spune la mari
nari, oficiat acolo, în cîmp, 
sub ecuatorul incandescent 
al muncii.

N-am avut vreme să-i pu-

I. ANDREIȚA
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dind expresie sentimentelor de adîn- 
că satisfacție și mindrie patriotică ale 
tinerilor muncitori, țărani, intelecțuali 
și elevi ai patriei noastre pentru afir- 
mareâ strălucită a politicii ^externe ro
mânești, a voinței nestrămutate de pace 
și prietenie a poporului nosu-u, confir
mate și cu prilejul recentei vizite în 
Statele Unite ale Americii, vă adresăm, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. mulțumirile și recunoștința 
noastră profunde pentru laborioasa 
dumneavoastră activitate pusă în slujba 
păcii și colaborării internaționale.

Asemenea întregului popor, tineretul 
patriei noastre a urmărit cu viu interes 
desfășurarea istoricei vizite întreprinse 
de dumneavoastră, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Statele Unite 
ale. Americii,. nobilă solie de pace a po
porului nostru, prețioasă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și po
poare, la cauza generală a păcii și cola
borării în lume, elocvent relevată de 
valoarea și semnificațiile documentelor . 
încheiate cu acest prilej, de contactele, 
convorbirile și întîlnirile cu personali
tăți și numeroși reprezentanți ai vieții 
politice americane, inclusiv cu tineri.

Tineretul patriei noastre este mîn- 
dru de recunoașterea largă în lume a 
contribuției dumneavoastră de seamă la 
întărirea păcii, securității și colaboră
rii internaționale, la soluționarea pe 
cale politică, în interesul popoarelor, a

marilor probleme ale lumii contempo
rane, de neobosita dumneavoastră acti
vitate pentru instaurarea unui nou cli
mat de destindere și înțelegere între 
popoare, pentru afirmarea unor noi 
principii în relațiile dintre state și care 
se bucură de o amplă adeziune în opi
nia publică mondială, în rîndul tinerei 
generații progresiste de pretutindeni.

Exprimînd încă o dată deplina ade
ziune față de politica partidului și sta
tului nostru, față de activitatea dum
neavoastră neobosită pusă în slujba 
dezvoltării continue a României socia
liste, asigurării păcii și progresului so
cial în lume, tînăra generație a patriei 
noastre, profund devotată cauzei parti
dului. angajată în măreața operă de 
făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, vă asigură, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărî- 
rea de a-și intensifica eforturile pentru 
creșterea contribuției sale la realizarea 
cincinalului înainte de termen, La în
făptuirea politicii interne și externe a 
partidului, a programului stabilit de 
Congresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale Partidului Comunist Român.

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST

Tineretul universitar al patriei noas
tre a urmărit cu viu interes și profundă 
satisfacție recenta vizita pe care dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Statele Unite ale 
Americiu, vizită ce constituie o expresie 

«grăitoare a politicii internaționale con
structive a României socialiste, a efortu
rilor neabătute ale poporului nostru, ale 
dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general, o nouă și im
portantă contribuție la edificarea unei 
păoi și securități durabile în lume.

Această vizită se înscrie strălucit ca 
un moment de fundamentală însemnă
tate, ca o semnificativă acțiune a poli
ticii externe românești, cu ample re
zonanțe internaționale, consacrată in
staurării unui climat de cooperare, de 
pace și înțelegere internațională, ca un 
eveniment politic de importanță istori
că in aprofundarea și amplificarea re
lațiilor dintre cele două țări și popoare. 
Principiile politicii externe ale patriei 
noastre, al căror oromotor neobosit sîn- 
teți, larg apreciate în întreaga lume, în 
rindurile tineretului progresist de pe 
toate meridianele globului, și-au găsit o 
nouă și elocventă confirmare în docu
mentele semnate cu acest prilej, în în- 
tilnirile și convorbirile cu personalități 
ale vieții politice și economice ameri
cane.

întreaga dumneavoastră activitate, 
călăuzită de nobilele idealuri ale socia
lismului și comunismului, ale păcii și

cooperării î,n lume, consacrată dezvoltă
rii neîncetate a României, afirmării sa
le tot mai hotărîte ca un factor de pro
gres și destindere în viața politică con
temporană, reprezintă pentru studenții 
patriei noastre, români, maghiari și de 
alte naționalități, o minunată pildă de 
dăruire pentru cauza partidului și po
porului, un prilej de legitimă mindrie 
patriotică, un imbold de a-și intensifica 
și mai mult eforturile pentru îmbună
tățirea continuă a pregătirii profesionale 
și politice, pentru formarea multilate
rală în calitate de specialiști-cetățeni, 
de constructori ai socialismului și comu
nismului în țara noastră.

Dind glas o dată mai mult atașament 
tului tineretului universitar față de 
partid, față de patria ^socialistă, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, studenții, sîntem ferm 
hotăriți să slujim fără preget poporul, 
să milităm consecvent pentru promova
rea principiilor politicii externe a parti
dului în întreaga noastră activitate in
ternațională, să ne angajăm cu toate 
forțele și vigoarea tinerească în edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

CONSILIUL UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR 

STUDENȚILOR COMUNIȘTI 
DIN ROMÂNIA

In pagina a lil-a Din cuprinsul altor telegrame adresate C.C. al P.C.R., secretarului general al partidului

Studenții și perfecționarea 
învățămîntului t

Cit de reprezentativă este 
intervenția reprezentanților

C in consilii?

r Inteligența agresivă

Activitatea reprezentanților 
A.S.C. în consilii și senate de
monstrează, în ciuda unor nea
junsuri, capacitatea acestora de 
a oferi sugestii și soluții cons
tructive într-o serie de probleme 
de fond ale perfecționării 
vățămîntului superior.

La Institutul de petrol, 
și geologie reprezentanții 
denților au participat activ prin 
propuneri concrete la reducerea 
unor lucrări care nu erau efici
ente în pregătirea viitorilor spe
cialiști ; de asemenea, unele

în-

gaze 
stu-

din cursuri au fost elimi-părți 
nate fiind depășite (la Faculta
tea de geologie).

Contribuția studenților la de
finitivarea modalităților de ur
mărire și verificare ritmică a 
activității profesionale s-a făcut 
resimțită la Facultatea de teh
nologie, unde, în prezent, mun
ca din timpul semestrului va că
păta o pondere corespunzătoare 
în nota de examen. Tot aici, a- 
naliza practicii a demonstrat cri- 
ticile îndreptățite ale studenți
lor, acest stagiu fiind în acest

conform profilului 
într-o perioadă com-

an reașezat 
de pregătire, 
pactă la unități de producție 
specifice profesiunii. La Facul
tatea de foraj, în vederea ac
centuării caracterului aplicativ 
al învățămîntului, reprezentanții 
studenților și-au propus ca în 
colaborare cu cadrele didactice 
să înlocuiască unele părți din 
cursuri, care se repetă la diver-

CĂLIN stănculescu

(Continuare în pag. a IlI-a)

De cite ori își spune părerea, nu o face 
pur și simplu, pe tonul normal al omului care 
vrea să aducă argumente, ci cu aerul că se 
războiește cu inamici nevăzuți, purtători de 
idei primejdioase. Cînd se ridică în picioare, 
împrumută atitudinea unui cocoș țanțoș, 
care crede Că de cucurigul lui depinde răsă
ritul soarelui. Iar frazele nu-i sint niciodată 
comunicări, ci atacuri, cuvintele nu sint for
mate din silabe, ci din bubuituri ritmate. O 
treaptă oricit de mică pe care a izbutit să 
se cațere il transformă fundamental. Nu mai 
spune niciodată „așa cred eu" sau „așa mi 
se pare", ci numai „așa trebuie", „așa, și 
nu altfel", ca și cum ar avea 
pretenția 
imediat 
eventual, întregite dedesubt de 
inscripția: „Asta am spus-o 
eu I"

Inteligența agresivă este, prin 
exclusivistă. Ea nu admite disputa 
pentru că nu acceptă replica ; nu își apleacă 
fruntea sau urechea măcar, ci exclude din 
capul locului orice drept la vreo părere per
sonală ; nu întreabă, ci dă ordine. Colecti
vul ar trebui să uite, dacă 
tul de vedere, că poate 
idee, că o poate adopta, 
respinge. Ar trebui să fie, 
punct de vedere, un simplu executant 
nu crîcnește in fața unor idei 
Pentru că inteligența agresivă 
tocmai din această cauză, egoismul orb. Ea 
nu poate concepe să existe in imediata sa 
apropiere vreo altă inteligență. Nu rezistă

decît singura, fârâ termen de comparație, 
fârâ vreo eventualâ concurențâ.

De cite ori ne-am izbit, oare, de o-ase
menea inteligență, dind peste ea sau mai 
degrabă, ea dind peste noi, într-o întreprin
dere, într-o instituție, intr-o comună ? De 
cite ori n-am rămas noi înșine derutați in 
fața acestui procedeu autoritar pînă la des
potism și n-am dat înapoi, poate nu înfrico
șați, însă paralizați pentru moment de curajul 
absurd al omului care reteza orice punte de 
legătură cu cei din jur, luînd hotărîri după 
cum îl tăia capul ? Intr-adevăr, nu ne-am 
întrebat

ca vorbele să-î fie 
dăltuite în.stîncă și, D. MATALĂ

excelența, 
de opinii

i-ar.aproba punc- 
îmbogăți și el o 
sau modifica, sau 
conform aceluiași 

care 
asurzitoare, 
presupune,

niciodată, noi mai întîi, din bun 
simț sau din slăbiciune, „Dar 
daca are dreptate uitînd câ 
el nu-și pune niciodată aceeași 
întrebare și invers ; „Dar daca 
nu am dreptate ?" Ceea ce sin- 
tem datori să nu uitam în 
cazuri este câ agresivitatea 

' i apei, câ 
relațiilor

asemenea
se îndreaptă împotriva cursului 
încearcă sâ nege însăși natura 
umane. Pentru că nu prin tonul răstit se im
pune o convingere, ci prin argumente, nu 
amenințările oferă soluția, ci demonstrațiile 
raționale, 
curînd cu 
dine care 
proprii și 
afară, pe 
celor din
pretutindeni, de consultarea egală, de cola
borarea pe care o promovează schimbui de 
întrebări și răspunsuri. Mai multe capete gîn- 
desc, desigur, mai bine și mai cuprinzător 
decît unul singur.

Inteligența agresiva seamânâ mai 
lipsa de inteligența, 
nu se poate rezema 
atunci cautâ puncte 
spațiul gol creat prin intimidarea 

jur. Locul ei este inevitabil luat,

este o atitu- 
pe picioarele 
de sprijin în
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Cu un an în urmă, a informa
re a Comitetului județean Tulcea 
al V.T.C., analizînd preocuparea 
existentă, precum și calitatea 
muncii depuse pentru întărirea 
organizației pe calea pripiirilor 
de noi membri, punea în evi
dență, alături de unele rezultate: 
bune obținute, și O serie de ne
ajunsuri vizînd formalismul șl 
dezinteresul pe care îl manifes
tă unele organizații în îndepli
nirea acestei importante sarcini.. 
Educarea tineretului în, și prin 
organizația U.T.C., era limitată 
pe alocuri, în concepția unor 
comitete U.T.C., atragerea și for
marea comunistă a celor aflați în 
afara acesteia fiind lăsată a se 
realiza „de la sine". Organizații 
ca cele din cadrul întreprinderii 
județene de construcții-montai, 
cele de pe șantierul uzinei de 
aluminiu, din cooperativele agri
cole de producție Baia, Sari- 
chioi, Jijila, Războieni etc. erau 
citate pentru totala lipsă de 
preocupare în vederea atragerii 
și integrării neuteciștilor în sfera 
organizației de tineret, în ciuda 
numărului mare de neuteciști e- 
xistent în raza de acțiune a a- 
ce st ora.

In discuțiile purtate zilele tre
cute cu activiști ai comitetului 
județean, cu secretari de orga
nizații, cu uteciști și neuteciști, 
am căutat să urmăresc tocmai 
acest aspect al primirii în U.T.C. 
Simpla răsfoire a rapoartelor lu
nare ale organizațiilor, dezvă
luia și acum importanța secun
dară pe care o are în continuare 
această preocupare în mentalita
tea unor comitete U.T.C. Com
pletarea formală, sau chiar „să- 
rirea" rubricii pricind tinerii de 
vîrstă utecistă aflați în afara or
ganizației, precum și faptul că

la unele întreprinderi cu un nu- 
măr mare de neuteciști anul a- 
cesta nu s-a făcut nici o primire 
în organizație, explică paradoxul 
creșterilor infime ale organizației 
județene în ansamblu. La Trustul 
de construcții industriale, de e- 
xemplu, secreta răi comitetului 
U.T.C. a completat cu senină
tate amintita rubrică, în trimes-

mează însă să se accentueze, 
cum declara secretarul comite
tului U.T.C., Vasile Simion, abia 
după ce se nor termina alege
rile, cmd vor fi cunoscute noile 
birouri. Faptul că la unele orga
nizații (cea de la km 102, unde 
organizația și-a dublat efectivul 
în urma luării în evidență a ute- 
ciștilor angajați cu două luni în

alegeri trebuie să se țină în pre
zența tuturor uteciștilor, deci și 
a celor ce, după spusele tova
rășului Vasile Simipn, urmează 
să fie luați în evidență abia 
după... terminarea alegerilor.

în comuna Casimcea am luat 
legătura cu Năstase Lupu, se
cretar al comitetului comunal 
U.T.C. „Să mai tot fie vreo 80

RAPOARTELE Șl EVIDENTELE
SINT DOAR UN PRIM PAS IN

PROCESUL PRIMIRII ÎN U. T. C.
trul I al anului în curs cu Î20 de 
neuteciști, cu 86 în trimestrul II 
și cu 21 în trimeștrul III, fără a 
avea însă înregistrată nici o pri
mire în organizație. Văzînd că 
cifra scade — real, sau nu — 
aștepta probabil să plece toți 
tinerii neuteciști din întreprinde
re pentru a considera situația 
„rezolvată".

Am fost și la Întreprinderea 
de construcții și reparații nave 
și utilaj 'din Tulcea. Aici există 
un timid început de clarificare a 
evidenței. Această acțiune ur~

urmă, sau la organizația „Trac
toare"), s-a reușit să se clarifice 
evidența încă de pe acum, pre
cum și faptul că numărul de ti
neri din fiecare organizație nici 
nu justifică o amînare determi
nată de cine știe ce „complexi
tate" a acestei operațiuni ce ar 
trebui să fie, în fapt, una de ru
tină, ne face să ne întrebăm de 
ce așteaptă, totuși, comitetul 
U.T.C. să treacă timpul ? Aceas
ta cu atît mai mult cu cît, în 
spiritul unei logici elementare, 
adunările de dare de seamă și

de neuteciști în comună" — a 
răspuns el la întrebarea mea. In 
comună sînt însă patru coopera
tive agricole de producție, două 
întreprinderi agricole de stat, o 
secție S.M.A. și o unitate de co
voare a cooperativei „Delta" din 
Tulcea. Cu toate acestea, și aici, 
ca și în alte locuri, accentul pri
mirilor în organizație cade tot 
pe elevi, în anul acesta fiind 
primiți doar patru tineri coope
ratori și doi muncitori, față de 
55 de elevi. Secretarul nu știa 
însă decît că sînt „vreo 80 de

neuteciști" în comună, fără a ști 
unde și care anume; mai mult, 
cerîndu-i să verifice dacă în ra
poartele trimise la comitetul ju
dețean al U.T.C. sînt menționați 
măcar numeric cei 80 de tineri, 
tot nu controlează nimeni, nu
mai rapoartele să existe", din 
partea activistului. Mentalitate 
total dăunătoare, cu consecințe 
cu atît mai grave în măsura în 
care, venind din partea unui 
activist al comitetului județean, 
a spus că nu știe, întrucît aces
tea erau întocmite de Mihai 
Danscoi, activistul ce răspundea 
pînă nu demult de această co
mună, care strîngea și mate par
te din cotizații. (în paranteză fie 
spus, nici întocmite de activist 
rapoartele nu aveau completată 
rubrica respectivă). Formalis
mul, aici, căpăta aspectul lipsei 
totale de preocupări, în ceea 
ce-l privește pe secretarul comi
tetului comunal al U.T.C., și pe 
cel al unei expedieri pe hîrt-te, 
după formula lui „merge și așa, 
ele pot crea opinia că acesta 
este stilul normal de lucru al or
ganizației. Or, tinerii neuteciști, 
cei ce trebuiesc educați și for
mați în rîndurile organizației, nu 
de rapoarte și justificări au ne
voie, ci de preocupare. Iar a- 
ceasta, în unele locuri, încă lip
sește. Hotărîrea de a se acționa 
intens în această direcție, hotă- 
rîre exprimată de către primul 
secretar al comitetului județean 
al U.T.C. in numele întregului 
activ județean, trebuie să gă
sească canale eficiente de pro
liferare pînă jos, la nivelul or
ganizațiilor.

MARIAN GRIGORE

CALENDAR 55 de ani de la eroicele 
lupte ale tipografilor

13 Decembrie 1918
Sfîrșitul anului •'1918. Munci

torii, care sufereau cea mai 
cruntă exploatare, erau mai ho- 
tărîți ca oricînd să-și apere drep
turile. Contribuiseră la crearea 
acestei stări de spirit combative 
ororile și sacrificiile războiului 
pe care ei, alături de întregul 
popor, le suportaseră ; săvîrșirea 
actului de la 1 decembrie, care 
însemna realizarea statului na
țional unitar român, declanșase 
mari elanuri și speranțe ; de a- 
semenea, influența victoriei Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. a contribuit la creșterea 
combativității maselor. Toate a- 
ceste împrejurări stimulaseră a- 
vîntul revoluționar al maselor 
pe fondul unui profund proces 
de radicalizare a mișcării mun
citorești. Focarul acestei stări de 
fapt îl constituie muncitorimea 
din întreprinderile Capitalei, 
care se arăta cea mai pregătită 
să angajeze lupta pentru cuce
rirea drepturilor la care aspira. 
Din rîndurile ei se evidenția de
tașamentul tipografilor. Nu nu
mai pentru că, prin profilul pro-? 
fesiunii, aceștia aveau un nivel 
de conștiință mai ridicat, dar și 
pentru că alcătuiau categoria de 
muncitori cea mai asupriră. 
După mărturia unui ziar al vre
mii, tipografii aveau „adevărate 
salarii de loame“.

Manifestația din ziua de 13 
Decembrie 1918 a fost veriga 
unui întreg lanț de acțiuni re
voluționare; a fost expresia lup
tei întregii clase muncitoare. Stau 
mărturie în sprijinul acestui a- 
devăr desfășurarea evenimente
lor, obiectivele luptei. partici
parea largă a lucrătorilor de cele 
mai diverse profesiuni, ecourile 
pe care le-a avut în conștiința 
maselor din întreaga țară. Ziua 
de muncă de 8 ore, mărirea sa
lariilor, recunoașterea consiliilor 
muncitorești, ridicarea stării de 
asediu, desființarea cenzurii și a 
amenzilor, erau revendicări ge
nerale ale tuturor oamenilor 
muncii. De aceea, în focul lup
telor tipografilor li s-au adău
gat ceferiștii, metalurgiștii, cis- 
marii, tâmplarii și alți muncitori 
din fabricile și uzinele bucu- 
reștene.

Prima acțiune s-a declanșat la 
tipografia „Sfetea“, în ziua de 2 
decembrie. A urmat, în 5 decem
brie, greva lucrătorilor la tipo
grafia „Minerva" și, trei zile mai 
tîrziu, ea s-a extins și. în rîndu
rile celor de la tipografia „A- 
devărul". Patronii au rămas însă 
pe aceeași poziție de refuz. în 
consecință, la 10 decembrie, ti
pografii au organizat o mare de
monstrație de protest la care a 
luat parte și un mare număr

Cu ce material didactic 

lucrează școala anului 1973 (l)

DIN LEMN 
SAU DIN 
PLASTIC,
ABACUL•'

anala și bătrîna 
ramă cu bile colo
rate, pe care au 
învățat socotitul 
zeci și zeci de ge
nerații, a ajuns a- 

proape o piesă de muzeu. 
Aproape, întrucît bilele ei 
mai pot fi r^unoscute pe 
alocuri și la „aparatele" mo
derne pe care se învață azi cit 
fac 24-2- în elegantul catalog 
cu care iși prezintă „Didactica” 
produsele apar in. sprijinul arit
meticii doar două piese : ..Să 
socotim exact” și ,.Trusă pentru 
predarea aritmeticii". Destinate 
în intenție claselor I—IV ele 
par _ prin simplismul lor — 
a-și epuiza serviciile după pri
mele luni de școală. A apărut 
anul acesta un Caiet de lucrări 
practice pent-ru aritmetică la 
clasa I. Autorii — I. Gh. He-
rescu și V. Motrescu — au exe
cutat o lucrare care le aduce la 
tot pasul lauda învățătorilor. Cu 
toate acestea, caietul ar trebui 
considerat încă în „probe tehno
logice" întrucît învățătorii simt 
nevoia unor corecții : pagina 
este aglomerată și asociată cu 
monotonia tiparului într-o sin
gură culoare, nu reușește deplin 
să capteze interesul școlarului 
de 6 ani, îl obosește.

Și mai departe ? După ce 
școlarul și-a însușit operațiile 
elementare, știe chiar și clasele 
și ordinele cifrelor, lucrează cu 
zecimale, ce mijloace de învă- 
țămint îl ajută să treacă gra
nițele aritmeticii spre zonele 
matematicii ? Mai nimic. Aici 
modernizarea aproape că se re
duce la înlocuirea materialului 
din care se confecționează pie
sele și nu în toate cazurile so
luțiile sînt fericite.

Cabinetul de matematică ? O 
perspectivă Ia un orizont înde
părtat încă, dacă nu socotim ca
binete încăperile amenajate în 
cîteva licee, dotate cu mobilier 
în forme geometrice șl decorații 
murale inspirate tot din geo
metrie. Pînâ la cabinet în școli 
se resimte lipsa riglelor de cal
cul (într-un număr suficient in
cit toți elevii să se poată servi 
de ele), a diapozitivelor, diafil- 
melor și filmelor, a retropro- 
iectoărelof.

TRUSA COMPLETĂ DE FIZICĂ 
Șl O... ROATĂ DINȚATA CARE 

SE TRANSFORMĂ IN FĂINĂ
O parte însemnată a efortu

rilor ce se fac pentru dotarea 
școlilor este îndreptată spre fi

FOILETON

Nunțile lui
Cristian

Lui Cristian, tehnician dln- 
tr-un oraș oltean, i-a venit 
vremea să se însoare. Și s-a 
însurat. Asta a fost anul tre
cut, pe la sfîrșitul lui septem
brie. A avut Cristian o nun
tă mare, mireasă frumoasă, 
muzică bună și două perechi 
de nași; o pereche de-o par
te a mirilor, cealaltă de altă 
parte, cum nu se întîmplă la 
orișicine. Și invitați a avut. 
Altfel, nici nu se putea. Dacă 
stăm să-i socotim pe toți (așa 
cum s-a și procedat, de fapt, 
ajungem la vreo patru sute 
de capete, bașGa puștimea, in
cit abia au încăput în curtea 
socrului-mare. Dar curtea lui 
nea Panait era întinsă, aproa
pe cît două curți obișnuite, 
într-o parte fuseseră întinse 
mesele, care se ocupau pe se-

rii, în altă parte s-a lăsat loc 
pentru dans (sau pentru horă 
ziceți-i cum vreți, datoria mea 
e doar să precizez că nunta 
s-a făcut la țară) așa că în 
timp ce o ’ 
laltă făcea 
lele și tot 
pe masă.

Înaintea ..... , ,
tian șl tată-su a avut loc 
discuție.

— Mă băiete — a zis bă- 
trînul, care de fapt nici nu 
era prea bătrîn. Mă băiete, 
eu aș spune că nunta e bine 
s-o facem aici. In sat, care va 
să zică. Aici mi-am făcut-< 
eu, și bietul tata, așa că 
aici trebuie să ți-o faci și 
Să știe satul că te-nsori.

—■ Bine — a răspuns

serie dănțuia, cea- 
să dispară sarma- 
ce se mai aducea

nunții, între Cris-
o

■o și 
tot 

i tu.

fe-

• „Didactica" și alte 30 de întreprinderi produc 
mijloace de invâfămint aDe ce nu sint antrenați 
profesorii in modernizarea materialului didactic?
• Aparate avem, dar lipsesc piesele de schimb

de alți muncitori. „Vrem pîine", 
„Jos burghezia", „Trăiască so
cialismul, „Trăiască republica", 
„Jos monarhia" erau lozincile 
scandate de muncitori și care 
vădeau înaltul nivel al conștiin
ței lor de clasă. Revendicările 
economice se împleteau cu cele 
politice; în acest fel, lupta evi
denția un caracter revoluționar, 
republican și antimonarhic, do
vadă a voinței lor de a așeza 
viața societății pe bazele drep
tății și egalității sociale.

O nouă încercare a muncito
rilor tipografi de a-i determina 
pe patroni să răspundă pozitiv 
cererilor lor, s-a izbit, ca și pînă 
atunci, de opacitate și neînțele
gere. Greva generală hotărîtă 
pentru 13 decembrie a fost ur
marea firească a acestei situații, 
în acea zi muncitorii urmau să 
se strîngă la sediul socialist, iar 
apoi, după întrunire, delegații a- 
leși de ei aveau să meargă la 
Ministerul Industriei și Comerțu
lui de pe Calea Victoriei, unde 
să prezinte revendicările. Alar
mat de decizia luată de munci
tori, vrînd să prevină greva gene
rală prin orice mijloace, guvernul 
burghezo-moșieresc a apelat la 
forța armelor. în noaptea dc 12 
spre 13 decembrie armata a fost 
adusă în oraș. în piața Teatrului 
Național, pe străzile din jurui 
sediului partidului socialist, în 
tot centrul Capitalei au fost ma
sate trupe. în clădiri, în ganguri, 
în curți au fost ascunse mitra
liere.

Astfel, în dimineața zilei de 
13 decembrie, muncitorii au în
tîlnit peste tot cordoane de sol
dați și jandarmi echipați ca de 
război și care încercau sa le ba
reze drumul spre centrul orașu
lui. Aflînd de cele ce se petre
ceau, la prînz, în fabricile și a- 
telierele bucureștene au început 
să se formeze coloane de mun
citori care se îndreptau spre 
centru pentru a se solidariza cu 
tipografii. In Piața Teatrului, 
însă, demonstranții au fost în
tâmpinați cu gloanțe. Profitând 
de împrejurare, guvernanții au 
arestat conducătorii socialiști în 
frunte cu I. C. Frimu, cărora li . 
s-a înscenat un proces odios. ’ 

Rezultatul scontat de stapîni- 
tori nu s-a împlinit. în loc sa 
înăbușe lupta muncitorilor, cri
ma de la 13 decembrie 1918 a 
contribuit la intensificarea ac
țiunilor revoluționare. Eroica ma
nifestație a tipografilor a rămas 
în istoria țării ca un exemplu 
viu al luptei clasei muncitoare 
pentru apărarea drepturilor sale.

TRAIAN GÎNJU
zică, chimie și : biologie. „Di
dactica" a conceput o Trusă 
complexă de aparatură, acce
sorii și subansamble pentru ex
periențele de fizică, ale cărei 
piese permit să lucreze simul
tan zece grupe, de elevi. Trusa 
are calități apreciate în școli fi
ind concepută după principiul 
modular ceea ce îi conferă o 
largă întrebuințare. Un profesor 
din Arad a confecționat, insă, 
după o concepție proprie, o tru
să mai completă, mai redusă ca 
proporții care se și experimen
tează într-o școală pilot. Care 
‘dintre truse este mai avantajoa
să din punct de vedere didactie 
și care e mai economică ? Pro
fesorii au observații cu privire 
la materialele din care sint con
fecționate unele produse, la di
mensionarea lor chiar și la ca
litatea execuției.

Este frecvent citat în acest 
sens Osciloscopul didactic — 
unul dintre cele mai moderne 
aparate care se folosesc pentru 
capitolul electricitate — al cărui 
viciu de dimensionare l-a scos 
din uz după primele 3 minute 
de întrebuințare. Tot lotul re-’ 
partizat în școli; Pur și simplu 
s-a ars transformatorul. Noua 
mașină Vandegraaff are un an
grenaj de roți dințate făcute

din material plastip care, prin 
frecare, se macină transformîn- 
du-se într-o pulbere fină so
clul, prea ușor, face mașina in
stabilă ; manivelă din tablă sub
țire se îndoaie întregul ansam
blu se degradează foarte repede, 

încă o observație la acest ca
pitol : lipsesc piesele de schimb. 
Producătorii nu pot pierde nici 
un moment din vedere că de a- 
paratura pe care o fabrică se 
servesc elevii, care abia se ini
țiază și că, inevitabil, pot pro
voca avarii.

UN MICROSCOP DE 30 DE ANI 
$1... RESTANTELE ÎNTREPRIN

DERII I.O.R.
Și în ceea ce privește studiul 

biologiei s-au înregistrat pro
grese privind asigurarea cu 
mijloace de învățămînt. Dar 
„Didactica" a livrat școlilor 
un mulaj privind segmentarea 
oului și evoluția embrionului. 
El cîntărește nici mai mult nici 
mai puțin decît 8 kg ! Ceea ce 
îl face aproape inutilizabil. Atât 
concepția cît și execuția sînt 
neadecvate. Un produs nou, 
foarte așteptat în școli ca mu
lajul privind mica și marea cir
culație la om, acționat electric,

datorită unor defecțiuni la con
tacte a ajuns repede impracti
cabil. O întreagă știință, Ecolo
gia, introdusă recent în progra
ma școlară, este total descope
rită pe planul materialului di
dactic. Profesorii recunosc că 
obiectul se pretează la valori
ficarea tuturor resurselor din 
lumea vie care ne înconjoară. 
Dar e de mirare că nici pentru 
anul viitor nu se propune mă
car un titlu de material ajută
tor pentru această disciplina: k

Trusele de disecție fac parte 
de drept din arsenalul labora
toarelor de biologie. Ele hti fie 
găsesc în școli în cantități sufi
ciente și profesorii resimt lipsa 
ior. In acest sens, e de semna
lat un alt fenomen : „Didacti
ca" a introdus în fabricație două 
seturi, unul destinat elevilor, 
celălalt profesorilor. Pentru a- 
nul viitor și-a propus livrarea 
a 15 000 truse pentru elevi și, 
respectiv, 3 000 pentru profesori. 
La o primă confruntare cu co
menzile făcute de inspectorate
le școlare, rezultă că se cer 
4 700 truse pentru elevi și 2 300 
truse pentru profesori. Nu ră- 
mîne decît să se numească un 
„arbitru" care să stabilească a- 
devăratele proporții ale pro
blemei.

Se poate lucra la biologie 
fără microscop ? Evident, nu. 
Dată fiind lipsa unor cantități 
suficiente se asigură cu micros- 
coape clasele de profil din li
cee, restul ’școlilor fiind apro
vizionate „în măsura posibilită
ților". Am întâlnit într-o școală 
un microscop de peste 30 de ani, 
aprdape scos din uz și folosit 
totuși întrucît școala mai dis- 

.punea doar de incă un micros
cop. De ce se întâmplă așa ? 

■ Chiar nu putem produce mi- 
croscoape didactice ? Ba da, dar 
întreprinderea I.O.R. tratează 
drept o problemă minoră a sa 
livrarea lentilelor necesare. Nu 

-numai pentru microscoape ci și 
•pentru retroproiectoare, un apa
rat care și-a dovedit eficiența 
didactică aproape la toate dis
ciplinele și care este foarte so
licitat. Ca și „Electronica", „E- 
lectromagnetica". F.E.A. și alte 
unități industriale care nu fur
nizează componentele pentru 

. trusele de electricitate și elec
tronică.

Aparent, acoperirea cu instru
mentarul necesar studiului chi
miei nu necesită nici investiții 
mari, nici complicate . execuții 
de producție. Prin sistemul de 
autodotare foarte multe școli 
generale, fără să mai vorbim de

licee, și-au confecționat mese 
simple de laborator, au introdus 
într-o obișnuită .sală de clasă 
instalațiile de apă și Curent e- 
lectric necesare, realizînd mult 
fîynitul •și utilul laborator de 
chimie. Am întîlnit la Școala 
generală Nr. J-l din București o 
situație care merită menționa
tă : cu concursul părinților care 
lucrează în domeniu, un institut 
de profil a remis școlii instru
mentar și substanțe in valoare 
de 18 000 lei. dotând complet mo
destul laborator care are la te
melie pasiunea profesorilor și 
munca din. atelier a elevilor. 
Dar lucrurile nu se rezolvă 
peste tot la fel de „ușor". Ade
vărul este că din laboratoare 
lipsește instrumentarul necesar 
care, fiind în cea mai mare par
te din sticlă, are un procent de 
perisabilitate ridicat. Iată însă 
că fabricile de sticlă din Turda 
și Mediaș, precum și întreprin
derea de instrumentar medical 
ăparținînd Ministerului Sănă
tății, onorează ' foarte greu co
menzile școlii, ceea ce duce la 
folosirea incompletă a labora
toarelor existente.

MARIETA VIDRAȘCU

In Editura didactică 

fi pedagogica 

„FILOSOFIE 
Șl SOCIALISM 

ȘTIINȚIFIC-
Recent, la Editura didactică 

și pedagogică a apărut volumul 
„Filosofie și socialism științific" 
însumînd o Culegere de expu
neri destinată elevilor din învă- 
țămîntul liceal, lucrarea încor
porează o serie de studii sub 
semnăturile unor cadre didactici? 
universitare de prestigiu. în fapt, 
volumul, subintitulat „Culegere 
de lecții pentru radioteleșcoală",

dorul — așa să fie. Să-i spun 
și Danei.

Dana era viitoarea soție. 
Dar pînă să-i spună el, vii
torul soț, ce și cum va fi cu 
nunta, hătrînul — care, cum 
precizam, nici nu era prea 
bătrîn — ținu să-i mai co
munice feciorului:

— li chem pe cutare, pe 
cutare și așa mai departe. Nu 
te interesează pe tine cine a- 
nume îți vine la nuntă, trea
ba e să-i știu eu. Ii chem pe 
ăi itial cuprinși, care s-or sfii 
să lase pe masă doar un pol. 
Ție-ți trebuie nuntași de la 
o sută-n sus, mă băiete, că 
doar nu ești luat de colea. Tu 
ești 
așa 
să-ți vină spuma salului. Și 
nu cu buzunarul gol. Țl-i 
aduc de nași pe primarul din 
satul maică-ti, că ni-i și pu
țintel rubedenie, apoi pe pre
ședintele ceapeului de la noi. 
Ba nu, pe președinte nu. Mai 
degrabă vorbesc cu văru-meu 
Calistrat, ce-i dacă n-are nici 
o funcție? El tocmai a cres
cut și vîndut patru porci, are 
bani berechet. Cînd o fi și-o 
fi să-ți umble printre mese 
după bani șl caaăurl, știe el 
cum să scoață de la om... II 
face de rîs, dacă nu dă cît 
trebuie. Pe președinte n-ai

cogeamite tehnicianul, 
că la nuntă e musai

cum conta la chestia asta, se 
sfiește, nu-i tare de coraj... 
E diept, nici primarul din sa
tul maică-ti nu-i bun la asta 
dar cu el e altceva: dacă ai 
ca naș un primar, apoi știi 
că la nuntă nu-ți vine orice 
terchea-berchea, chiar prie
ten să-ți fie el... Doar se 
stă la masă cu primatul, nu? 
Așa, bine că mi-am amintit: 
te ții și tu sus, nu chemi de 
la întreprindere pe oricine ; 
îi chemi pe ăi de știu să se 
respecte.

Așa și 
Cristian, 
prindere 
cine se putea pune bază și 
nu orice fel de bază, el exact 
așa cum spunea taică-su: de 
la o sută de lei în sus, de fie
care căciulă. Făcu poftirea la 
nunta cu fereală, să nu afle 
cumva și alții cînd și unde se 
ținea ceremonia și restul, de 
după ceremonie .. .Unora din
tre prieteni le spuse că-și 
cinstește numai cununia civi
lă, altora că e o petrecere în 
familie, iar pe încă vreo doi, 
trei, îi lămuri că pînă la el în 
sat e departe, că patruzeci de 
kilometri e mult și că daraua 
iese mai mare decît ocaua, 
dacă te mai gîndești și la o- 
boseală. . .„N-au decît să afle 
ei după aceea cum a fost la

făcu, pînă la urmă, 
De la el din între- 
nu chemă decît pe

nuntă, atunci voi fi gata în
surat, n-o să-mi mai pese, li 
iau pe cîțiva la restaurant și 
le dau ctte-o sticlă de bere. 
Ca-ntre prieteni". Așa își zi
cea Cristian cu puține zile 
înainte de nuntă.

Cum spuneam, nunta a fost 
mare, mireasa frumoasă și mu
zica bună. A ținut cît țin 
nunțile prin Oltenia, adică 
destul. Iar la sfîrșit s-a tras 
linia și s-a adunat: treizeci 
și două de mii bani gheață, 
plus cadourile. Socoteala s-a 
făcut a doua zi dimineață, 
cînd muzica îi zicea obosit 
pentru ultimii dintre nuntași. 
Erau de față la socoteli nașul 
ăl'lalt, nu primarul, apoi so-, 
crul-mare si pe urmă Cris
tian, cu ochii roșii de 
somn.

— Nu-i rău — fu de 
rere socrul-mare Nu-i 
deloc, dar putea sa fie și

ne-

pă- 
rău 

r___ _ , mai
bine. După socotelile dinain
te, trebuia s-avem aici pe 
masă patruzeci de mii. Doar 
a fost vorba de cîte-o sută de 
căciulă, asta pe puțin, că doar 
nu sîntem de colea. Le-am 
pus pe masă de toate, doai 
ați văzut. Și unde mai pui că 
nașii au lăsat cîte două mii 
de fiecare, asta-nseamnă 
un loc patru mii. Două mii 
ai dat, vere, nu-i așa ?

la

Nașul nr. 2 zise că da, că 
două mii a dat, că asta în
seamnă aproape doi porci des
tul de mărișori, dar că lui nu-i 
pare rău, las' să fie tinerii 
sănătoși.

— Dacă nașii au dat lao
laltă patru mii, bag seama că 
unii n-au lăsat nimic pe 
masă, trase cpncluzia socrul- 
mare. Păi atunci, de- ce nai
ba au mai venit ?

Pe urmă se făcu împărțea
la: juma’ de sumă tinerilor, a- 
dică lui Cristian și Danei, iar 
cealaltă jumătate socnLr- 
mari, ca să-și scoată cheltu
ielile cu băutura și mîncarea. 
„Cu cadourile, s-o vedea mai 
tîrziu ce s-o face. In orice 
caz, o parte fămîne la noi". 
Asta fu hotărîrea socrului- 
mare.

Faptele s-au petrecut anul 
trecut, pe la sfîrșitul lui sep
tembrie. Cu puțin, timp în 
urmă, aflîndu-mă în Oltenia, 
mai exact chiar la întreprin
derea unde lucrează Cristian, 
unul dintre colegii lui de a- 
telier mi-a spus o veste de 
necrezut:

— Știți că se însoară ?
— Care Cristian? n-ani în

țeles eu.
— Cristian. Tehnicianul.

Nu se poate. De însu
rat, s-a însurat anul trecut.

Știu precis. Cineva mi-a po
vestit și o serie de amănunte. 
Cineva care a fost de față, 
acolo, chiar la nunta lui...

— Atunci a fost una — ținu 
să mă lămurească omul — iar 
acum e alta. Puteți să vă in
teresați. Cristian și-a luat con
cediu, a plecat la nevastă, în 
satul ei din Moldova .. .Face . 
a nuntă și acolo. Ideea lui 
tată-su. Grozavă, nu? In Mol
dova s-a făcut un vin 'de mi
lioane, așa spunea Cristian. 
Nevastă-sa e de lingă Huși. 
Nunta e duminică, dacă vreți 
sa știți...

Cam greu de înțeles. Toc
mai de>aceea am ținut să mă 
conving 3fi, într-o bună zi, am 
aflat că, intr-adevăr, nunta 
avusese loc. A doua, bineîn
țeles. A doua, dar tot .cu 
Dana. N-am aflat clți nași au 
mai avut de data asta, nici 
cit s-a adunat,r după socote
lile de la sfîrșit. Am aflat însă, 
din surse sigure, că familia 
proaspăt resărbătorită se va 
mări peste trei, cel mult patru 
luni. Dealtfel, era și normal. 
Cum nu aveau decît două pe
rechi de părinți, se vede că 
tinerii renunțaseră la nunta a 
tr'eia,. pe. care poate și-ar fi 
serbat-o, dacă ar niai fi fost 
pe unde ...
DRAGOMIR HOROMNEA

este alcătuit din cele mai reu
șite prelegeri expuse la Radio și 
Televiziune, în anul școlar 
1971—1972. Apariția editorială 
a acestor lecții constituie un răs
puns la interesul remarcabil cu 
care nenumărați tineri, și nu 
numai ei, au urmărit la vreme* 
respectivă emisiunile Radiote- 
leviziunii.

Racordate la problemele con
temporane din domeniul filoso
fici și socialismului științific^ 
prelegerile tratează cu precădere 
problemele construcției socia
liste în România propunînd 
cititorilor o imagine complexă a- 
supra interpretării teoretice a 
fenomenelor vieții noastre socia
le. Dintre temele cuprinse în 
volum menționăm cîteva dintre 
cele mai semnificative pentru 
conținutul acestuia: „Teoria 
marxist-leninistă a revoluției", 
„Structura de clasă a României. 
Unitatea social-politică a po
porului", „Statul socialist ro
mân", „Dezvoltarea democrației 
socialiste", „Conceptul de socie
tate socialistă multilateral dez
voltată", „Educația științifico-a- 
teistă — cerință a societății so
cialiste".

T. G.
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Vizita Președintelui Nicolae Ceaușescu in Statele Unite ale Americii

NOUĂ Șl IMPORTANTA CONTRIBUȚIE IĂ CREȘTEREA PRESTIGIULUI ROMÂNIEI M LUME
Comuniștii și toti oamenii 

muncii din județul Buzău 
asemenea întregului nos
tru popor, au urmărit cu pro 

fundă mîndrie patriotică și cu 
sentimente de adîncă bucurie 
vizita pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați întreprins-o îm
preună c u tovarășa Elena 
Ceaușescu în Statele Unite ale 
Americii — moment deosebit de 
important în istoria relațiilor 
internaționale contemporane — 
se sorie ' în telegrama adresată 
de Biroul Comitetului județean 
Buzău al P.C.R.

Manifestările de caldă priete
nie cu care ați fost primit pe 
continentul american ca și în 
celelalte vizite pe care le-ați 
întreprins pînă acum, demon
strează încă o dată prestigiul 
de care se bucură pretutindeni 
țara noastră. înalta stimă acor
dată proeminentei dumneavoas
tră personalități, militant activ 
și strălucit mesager al socialis
mului, păcii și progresului, lup
tător înflăcărat pentru asigura
rea independentei și suveranită
ții tuturor popoarelor lumii.

Oamenii muncii din județul 
Buzău își exprimă deplina lor 
adeziune față de vasta și pro
digioasa activitate pe care o 
desfășurați, realismul și înțelep
ciunea cu care promovați. linia 
științifică a politicii partidului 
și statului nostru de intensifica
re a relațiilor cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, al 
destinderii și propășirii gene
rale.

Declarația comună, acordurile 
încheiate dau noi dimensiuni 
rezultatelor de oodaborare eco
nomică și tehnico-științifică ale 
României, constituie o contribu
ție de seamă la afirmarea nor
melor de justiție în raporturile 
dintre toate statele lumii.

Conștienti de. complexitatea 
sarcinilor ce ne revin, vă asi
gurăm și cu acest prilej, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că oamenii muncii din ju
dețul nostru în frunte cu comu
niștii, vor depune eforturi spo
rite și toată priceperea pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen, aducîndu-ne astfel o 
contribuție cit mai însemnată 
la dezvoltarea economică și so
cială a tării, la. creșterea conti
nuă a nivelului de trai al între
gului popor, și, prin aceasta, la 
întărirea prestigiului internațio
nal al scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

I’' n telegrama transmisă de 
Comitetul județean Argeș 
al P.C.R.. se scrie : Sin- 

tem mîndri, stimate tovarășe 
seoretar general, că, prin glasul 
dumneavoastră, glasul celui mai 
autorizat și mai respectat repre
zentant al poporului român, ați 
făcut încă o dată cunoscut între

gii lumi dorința noastră fier
binte de a trăi în pace, de a 
promova cooperarea și înțele
gerea internațională în interesul 
progresului și prosperității tu
turor popoarelor.

Stima și respectul cu care ați 
fost înconjurat pe parcursul a- 
cestei vizite, înaltele aprecieri 
la adresa personalității și rolu
lui dumneavoastră în rezolvarea 
unor probleme de primă însem
nătate internațională constituie 
o strălucită dovadă a justeței 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, politică ale că
rei principii sint astăzi unanim 
acceptate.

Acum, cînd cunoaștem rezul
tatele bogate ale vizitei — con
cretizate în importante docu
mente comune încheiate în a- 
corduri și înțelegeri perfectate, 
cînd cunoaștem largul ecou in
ternațional pe care vizita dum
neavoastră l-a stîrnit. îngădui- 
ți-ne, tovarășe Nicolae Ceaușescu 
să ne unim gîndurile cu ale în

Telegrame adresate C.C. al P.C.R, tovarășului Nicolae Ceaușescu
tregului popor și să vă mulțu
mim din inimă pentru rodnica 
activitate pe care ați desfă
șurat-o. pentru această nouă și 
strălucită contribuție la crește
rea prestigiului României in 
lume.

Exprimind întreaga noastră 
adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului, 
Comitetul județean de partid 
Argeș, împreună cu toti oamenii 
muncii din județ, se angajează 
solemn să-și mobilizeze și mai 
mult eforturile pentru a obține 
rezultate mereu mai bune in 
industrie și agricultură, în toate 
domeniile creației materiale și 
spirituale.

înțelegem să dăm expresie a- 
deziunii noastre la politica par
tidului prin fapte și numai prin 
fapte. în acest spirit, vă asigu
răm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea noastră 
fermă ca. prin muncă mai bine 
organizată și eficientă, să facem 
totul pentru a încheia anul 1973 
cu un bilanț cit mai bogat și. 
mai ales, să ne pregătim temei
nic pentru ca încă din prima zi. 
din prima lună a anului viitor, 
să ne îndeplinim exemplar sar
cinile.

Oamenii muncii din județul 
Bihor — români, ma
ghiari și de alte națio

nalități — scrîe în telegrama 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R. — au urmărit cu viu in
teres fiecare moment al vizi
tei dumneavoastră, iubite tova

rășe Nicolae Ceaușescu, in Sta
tele Unite ale Americii, pri
mirea călduroasă, stima și res
pectul poporului american, înal
tele aprecieri făcute de perso
nalități marcante ale vieții po
litice din S.U.A. asupra contri
buției personale pe care o a- 
duceți în rezolvarea complexe
lor probleme ce frămîntă lumea 
contemporană.

Profund atașați politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, oamenii muncii 
din județul Bihor aprobă din 
toată inima rezultatele fruc
tuoase ale vizitei, apreciază la 
cel mai înalt grad eforturile 
personale, spiritul novator, 
energia și perseverența cu care 
militați — stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu —- 
pentru statornicirea unui climat 
de destindere, colaborare și 
pace între popoarele lumii, 
pentru soluționarea tuturor 
problemelor internaționale. Ne 
angajăm să dovedim fermitate 

și consecvență revoluționară în 
îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin din documentele de partid, 
să muncim neobosit pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
ridicarea patriei noastre spre 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației.

La rîndul lor, cei peste 
75.000 de comuniști hu- 
nedoreni, siderurgiști, 

mineri, energeticieni, construc
tori, țărani cooperatori iși ex
primă profunda satisfacție față 
de rezultatele acestei vizite, in 
telegrama semnată de Comite
tul județean de partid și Con
siliul popular județean. In te
legramă se spune :

întilnirile fructuoase pe care 
le-ați avut cu conducătorii 
S.U.A., dialogul prietenesc cu 
poporul american, stimate to
varășe secretar general, s-au 
înscris în viața internațională 
ca noi și importante acte ale 
politicii externe românești, în
dreptate spre statornicirea între 
toate popoarele lumii, mari și 
mici, a acelui climat de res
pect reciproc pentru care mili
tați neobosit. înalta apreciere 
de care se bucură prodigioasa 
dumneavoastră activitate de re
marcabil om de stat pe toate 
meridianele globului, interesul 
viu cu care urmărește opinia 
publică mondială fiecare pas în
treprins de România și condu
cătorul său pe tărimul nobil al 
făuririi unei lumi mai drepte și 
mai bune ne bucură în adîncu- 

rile inimilor noastre pentru că 
reprezintă prețuirea’ unei poli
tici clarvăzătoare, a virtuților 
poporului nostru, a locului 
demn pe care îl ocupă între 
popoare. (

Organizația județeană a par
tidului, oamenii muncii de pe 
platformele Hunedoarei și Că- 
lanului, din adîncurile minelor 
Văii Jiului, Poiana Ruscăi și 
Apusenilor, de pe schelele și 
de la pupitrele de comandă ale 
agregatelor energetice, de pe 
ogoare — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
vor susține prin fapte imensul 
prestigiu al politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, se vor dărui cu toată 
abnegația chemărilor partidului.

Asemeni întregului popor, 
țăranii cooperatori din 
comuna Reuseni, județul 
Suceava, au urmărit cu viu in

teres vizita făcută de tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Statele Unite ale Americii. Ex
primind Înalta apreciere față de 
acest eveniment marcant, coo
peratorii din Reuseni arată 
in telegrama lor : Sîntem 
convinși că această vizită va 
contribui și mai mult la întări
rea legăturilor dintre cele două 
țări. Ea va duce la lărgirea re
lațiilor economice, cultural-știin- 
țifice și va spori contribuția 
României la cauza păcii și secu
rității internaționale. Ne expri
măm întreaga adeziune față de 
rezultatele vizitei și ne angajăm 
să muncim cu toată priceperea 
și hărnicia pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor planului 
cincinal înainte de termen.

Dind glas sentimentelor de 
profundă adeziune față 
de istorica solie de pace 

și prietenie $ poporului român 
în Statele Unite ' ale Americii, 
reprezentată în mod strălucit de 
către dumneavoastră împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, — 
se subliniază in telegrama Con
siliului de conducere al Mi
nisterului de Interne — comu
niștii, toți lucrătorii Ministeru
lui de Interne își exprimă min- 
dria patriotică pentru remarca
bila afirmare a politicii exter
ne a țării noastre, stabilită de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională., ale Partidului Co
munist Român.

Rezultatele deosebite ah£ vi
zitei dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, — se spune 

în telegramă — sint mărturie 
grăitoare a prestigioasei contri
buții pe care o aduceți la solu
ționarea problemelor complexe 
ale contemporaneității, la întro
narea unui climat de pace, în
credere și respect reciproc in
tre națiuni. Ele confirmă, încă 
o dată, viabilitatea principiilor 
promovate consecvent de către 
dumneavoastră în politica exter
nă, faptul că toate statele, in
diferent de mărimea lor, tre
buie să-și aducă contribuția la 
destindere în viața internațio
nală, consolidarea păcii, fău
rirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

întregul personal al Ministe
rului de Interne, în frunte cu 
comuniștii, se angajează să nu 
precupețească nici un efort pen
tru a realiza toate sarcinile ce 
ne revin din hotărîrile de 
partid și de stat, indicațiile 
dumneavoastră, convinși fiind 
că, prin aceasta, ne aducem 
contribuția — împreună cu în

tregul popor — la înflorirea pa
triei, la sporirea prestigiului in
ternațional al României socia
liste.

Ne-au produs o impresie 
deosebită aprecierile elo
gioase la adresa contri
buției dumneavoastră la des

tindere în viața internațională, 
pentru îndrăzneala cu care ați 
deschis, intr-o lume confrunta
tă de probleme atit de com
plexe. dialoguri politice sincere, 
menite să contribuie în ultimă 
instanță la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune — se 
spune în telegrama Comanda
mentului trupelor de grăniceri. 
Rodnicia vizitei dumneavoastră 
în Statele Unite ale Americii, 
iubite conducător, constituie 
pentru noi încă un minunat 
exemplu de patriotism, de in
ternaționalism consecvent. de 
umanism, un act de inteligență 
și abnegație față de cea mai 
nobilă dintre cauzele lumii 
contemporane — cauza păcii. 
Exprimindu-ne încă o dată de
plina noastră aprobare față de 
rezultatele pozitive ale vizitei, 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
comandant suprem, că ne vom 
consacra în continuare întreaga 
noastră energie și pricepere în
deplinirii cu maximă responsa
bilitate a sarcinilor ce ne sint 
încredințate, in scopul. întăririi 
capacității combative a trupe
lor, executării cu abnegație șf 
dîrzenie a misiunilor de pază® 
a frontierelor naționale ale Re
publicii Socialiste România.

Rezultatele acestei vizite,
— se spune în telegrama 
trimisă de întreprinderea 

mecanică Muscel — are semni
ficații adinei și pentru colec
tivul nostru de muncă prin 
faptul că nu peste mult timp 
va omologa în S.U.A. autotu
risme de teren, rod al muncii 
și inteligenței constructorilor de 
autoturisme muscelene, care se 
vor strădui permanent pentru a 
realiza produse de bună cali
tate, cu parametrii tehnico-eco- 
nomici ridicați, competitive pe 
piața internațională. Sîntem 
convinși că prin aceasta ne a- 
ducem o importantă contribuție 
la înflorirea națiunii noastre, 
la consolidarea prestigiului in
ternațional al României socia
liste, la afirmarea sa tot mai 
puternică în lume.

IA n telegrama Consiliului 
de conducere al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu” 

și Comitetului de partid se 

scrie : Prodigioasa activitate pe 
care ați desfășurat-o în timpul 
vizitei. multitudinea contacte
lor, convorbirile și întilnirile 
avute, complexitatea probleme
lor abordate, acordurile și înțe
legerile încheiate reprezintă o 
nouă și grăitoare mărturie a 
ideii fundamentale ce călăuzește 
politica intern ațoinală a Româ
niei, că marile probleme ale 
contemporaneității nu pot fi re
zolvate decît printr-un dialog 
deschis, sincer, întemeiat pe 
respectul reciproc, la care să 
participe toate statele lumii, 
mari, mijlocii și mici, că numai 
prin dezvoltarea colaborării pe 
diverse planuri între toate sta
tele. fără deosebire de sistemul 
lor social, se poate ajunge la 
consolidarea procesului de des
tindere în relațiile internațio
nale, la instaurarea unui climat 
de pace și colaborare între po
poarele lumii.

Exprimindu-ne satisfacția 
pentru rezultatele vizitei dum
neavoastră în Statele Unite ale 
Americii, care prin puternicul 
său ecou internațional a adus 
o nouă și importantă contribuție 
la creșterea prestigiului inter
național al Republicii Socialiste 
România, demonstrînd încă o 
dată justețea politicii externe 
a partidului nostru stabilită de 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
ne angajăm față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceațjișescu. că vom milita neo
bosit cu întreaga noastră ca
pacitate și putere de muncă pen

tru a ne aduce contribuția la 
transpunerea in viață a politi
cii interne și externe marxist- 
leniniste promovate de partid, 
pentru realizarea mărețului pro
gram de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în România.

Înalta misiune de pace, 
prietenie și colaborare 
pe care ați îndeplinit-o și 
cu prilejul acestei vizite — se 

arată în telegrama Biroului E- 
xecutiv al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
— a găsit în conștiința noastră 
un puternic ecou, aprobarea 
unanimă, adeziunea fermă și 
entuziastă.

Trăim sentimente de adîncă' 
satisfacție pentru că și de astă 
dată țara noastiă a purtat solia 
înaltă și nobilă a păcii și dem
nității umane, pentru că, prin 
dumneavoastră, s-a făcut auzit, 
o dată mai mult, în arena poli
tică internațională, glasul

României socialiste, generînd e- 
couri puternice și subliniind 
prestigiul de care se bucură 
țara noastră, politica Partidului 
Comunist Român și activitatea 
dumneavoastră neobosită, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Manifestîndu-și deplina și u- 
nanima adeziune față de poli
tica partidului și statului nostru, 
mișcarea sportivă din România 
se angajează solemn în fața 
partidului, a dumneavoastră 
personal, să urmeze neabătut 
in relațiile 6u organizațiile spor
tive și cu tinerii din alte țări, 
linia politică trasată cu atita 
claritate de dumneavoastră.

I** mpreună cu întregul po
por — se spune intr-o altă 
telegramă — efectivele 

Marinei Militare au urmărit cu 
deosebit interes și legitimă min- 
drie patriotică înalta misiune 
consacrată păcii, prieteniei și 
colaborării între popoare pe care 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați îndepli
nit-o în spiritul deplinei res
ponsabilități comuniste cu oca
zia vizitei oficiale efectuate în 
S.U.A.

Vă raportăm dumneavoastră, 
comandantul nostru suprem, că 
toți ofițerii, maiștrii militari, 
subofițerii, salariații civili și 
soldații marinei militare aprobă 
din inimă rezultatele remarca
bile obținute cu acest prilej 
pentru statuarea în viața inter
națională a spiritului de drep
tate, colaborare și egalitate in 

relațiile dintre popoare, în inte
resul cauzei păcii și socialismu
lui. Dind expresie sentimentelor 
de înaltă prețuire pentru grija 
ce o purtați dezvoltării și întă
ririi capacității de apărare a 
patriei, însoțim sentimentele 
noastre de apărare deplină și 
unanimă a politicii înțelepte pe 
care o promovați cu angajamen
tul nostru solemn, tovarășe co
mandant suprem, de a munci 
cu pasiune și răspundere pentru 
continua întărire a capacității 
de luptă a marinei militare, a 
întăririi disciplinei conștiente 
pentru a fi gata în orice mo
ment ca la ordinul dumnea
voastră, al patriei noastre, .să 
apărăm cu fermitate frontierele 
maritime și fluviale, indepen
dența și suveranitatea României 
socialiste.

Ne exprimăm profunda sa
tisfacție și adeziune de
plină pentru această nouă 
și valoroasă contribuție a dum

neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la în
tărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele ro
mân și nord-american — se ara
tă în telegrama transmisă de 
colectivul de muncă al Combina
tului de prelucrare a lemnului 
din Pitești. Declarația comună 
semnată de dumneavoastră și 
președintele Nixon, înțelegerile 
bilaterale, contactul viu cu cele 
mai reprezentative personalități 
americane, constituie cea mai 
elocventă dovadă a clarviziunii 
politicii noastre interne și ex
terne, al cărui promotor de nă
dejde sînteți dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Colectivul Combina
tului nostru, în frunte cu co
muniștii, se angajează plenar să 
răspundă prin fapte chemării 
partidului nostru pentru înde
plinirea cincinalului in patru 
ani și jumătate, conștienți fiind 
de contribuția ce trebuie să ne-o 
aducem pentru înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

S-a confirmat încă o dată 
politica. înțeleaptă pe care 
dumneavoastră în fruntea 
partidului nostru ați desfășu- 

rat-o cu perseverentă, avlnd un 
rol deosebit de important în 
triumful ideii de apropiere și 
egalitate intre toate popoarele 
lumii, indiferent de mărime sau 
concepție politică — se arată 
în telegrama Academiei de 
Științe Medicale. România s-a 
afirmat și a convins întreaga 
lume că este o țară dornică să 
întrețină legături de prietenie 
cu toate popoarele și hotărîtă să 
continue această politică de des7 
tindere, colaborare și cooperare 
internațională, care să dea po- 

ikși^ilita^a. fiecărei națjuni, fie
cărui om să trăiască' ție această 
planetă în raporturi de prietenie 
și înțelegere.

„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!“ Tinerii economisesc

de LIDIA POPESCU

și VASILE RANGA

O inițiativă deosebit de utilă
„Am pornit de la ideea că 

fiecare tînăr nou venit în co
lectivul nostru trebuie să se 
simtă ca-ntr-o familie... Vîrsta 
experiența noastră capătă 
atribute de pedagog și profe
sor..." Și ing. Ștefan Oprea 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină, ne-a vorbit despre 
acea responsabilitate colec
tivă care-l ajută pe tînăr să 
se integreze mai ușor. Actul 
pe care-l semnează, la anga
jare, capătă pentru el dimen
siunile unui eveniment. Este 
tntîmpinat cu dragoste și gri
fă, i se vorbește despre pres
tigiul uzinei, despre îndato
ririle sale.

Anul acesta au venit în 
uzină 181 absolvenți ai școlii 
profesionale. L-am întrebat 
pe lăcătușul Octavian Ștefan, 
din secția 3, atelierul S.P.C. 
6, cit a cîștigat luna trecută. 
Mi-a răspuns: 1 700 lei. Am 
repetat întrebarea lui Marian 
Petrescu. Mi s-a spus: 1500 
lei. Deci după mai puțin de 
șase luni au ajuns muncitori 
de elită. Nici nu poate fi alt
fel de vreme ce lucrează în 
brigada condusă de Gheor
ghe Lungu, colectiv fruntaș, 
în care fiecare amănunt este 
discutat și analizat (fotografia 
nr. 1).

Se numește Valeriu Chifan. 
E vopsitor. Zîmbește pentru 
că este mulțumit. Înainte de

a pomi spre beneficiar produ
sele trec sub jetul de vopsea 
a „puștiului". Iar lucrul este 
făcut întotdeauna pentru a 
obține colificativul „foarte 
bine".

Ca să gospodărești metalul 
trebuie să-l iubești și să-l lu
crezi cu grijă. Așa-ți spun ti
nerii din secția a Il-a piese 
de schimb. Să-ți cunoști bine 
mașina și s-o exploatezi rațio
nal. Iată direcțiile în care 
noii veniți sînt îndrumați în 
permanență. Maistrul Gheor
ghe Lărgeanu este unul din
tre prietenii asidui. Acum îl 
ajută pe Ion Cioponea (foto
grafia nr. 3) să descifreze mai 
ușor desenul. După cîteva mi
nute îl vom găsi la altă ma
șină, aoordînd asistență teh
nică noilor veniți. Și nu 
numai lor.

Mihai Gheorghe a împlinit 
20 de ani de muncă în uzină. 
De 11 ani este controlor teh
nic de calitate. Primul său 
ucenic, Ion Mirescu, are 12 
ani de muncă și este cel mai 
bun muncitor. Zeci și zeci de 
tineri s-au bucurat de sfatul 
și ajutorul lui Mihai Gheor
ghe. Și cum prietenul la ne
voie se cunoaște, „pedagogul" 
nu iartă. Tinerii trebuie să în
vețe și din greșeli. Ca în cazul 
de față cînd unele piese exe
cutate de Soare Mincă, proas
păt muncitor (dreapta), și Stan 
Gheorghe, cu ștate mai vechi 
(al doilea din stingă), au tre
buit remaniate. Iar la discuție, 
așa cum este și firesc, ia parte 
și Radu Vasiloiu (primul din 
stingă), responsabilul cu pro
blemele profesionale în comi
tetul U.T.C. pe uzină.

„Prietenii noului angajat" — 
un complex de măsuri care 
depășesc domeniul profesio
nal. Comisiile, secretarii, orga
nizațiile U.T.C. se ocupă de 
organizarea timpului liber, de 
problemele de viață ale a- 
cestora. Secretarul Mircea 
Zahiu de pildă a mers să vadă 
în ce condiții locuiesc tine
rii la gazde. „L-am mutat pe 
Ioniță Silviu — avea să ne 
spună — pentru că locuia în 
niște condiții...". Alții s-au 
ocupat de respectarea legis
lației muncii și o parte din 
noii veniți au primit cite o 
treaptă la salarizare.

Omul în centrul preocupă
rilor. Așa poate fi definită 
acțiunea „Prietenii noului 
angajat".

FOTOREPORTAJUL ZILEI

(Urmare din pag. 1)
nizației U.T.C. de aici a intrat 
și economisirea, în proporție și 
mai mare, a energiei. Tînărul 
inginer Doru Georgescu a con
ceput o raționalizare — redu
cerea duzei la arzătoare — care 
conduce la o economie de 100 
tone păcură anual la unitatea 
termică de furnizare a aburului 
tehnologic. Un colectiv din care 
face parte și ing. Georgescu, a 
propus modificări în recupera
rea condensului, prin modifica
rea traseului acestuia. Au re
zultat economii de energie e- 
lectrică la electropompele care 
acum nu mai sînt necesare, e- 
conomii la încălzirea apei și 
producerea aburului, un total 
anual de peste 300 000 lei. „Și 
sîntem doar la începutul cău
tărilor noastre. Vom găsi, cu 
siguranță, și alte portițe de e- 
conomisire” — ne asigura ingi
nerul Dumitru Popa, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere.

• ÎNTREPRINDEREA DE 
SÎRMĂ ȘI PRODUSE DIN SÎR- 
MĂ, BUZĂU : Aici, unde mun
citorii au sărbătorit revelionul 
’74 în luna septembrie, pentru 

(Urmare din pag. I)

se discipline, cu ore de lucrări 
practice sau de laborator.

îmbunătățirea formelor perio
dice de verificare a pregătirii pe 
parcursul semestrului s-a reali
zat și la Institutul de arhitectură 
în urma propunerilor studenți
lor. „Aici, după cum ne spunea 
Cristina Suciu, vicepreședintă a 
consiliului A.S.C. pe institut, 
timp de 3 ani reprezentantă în 
consiliu, am avut posibilitatea să 
intervenim pentru îmbunătățirea 
calității unor cursuri, pentru îm
bunătățirea și echilibrarea ora
relor, pentru optimizarea unor' 
forme de examinare. Sugestiile 
și propunerile venite din partea 
studenților au fost atent anali
zate și multe dintre ele au fost 
concretizate prin măsurile luate 
de conducerea institutului. Au 
fost însă și probleme — de e- 
xemplu, sistemul de selecționare 
pentru secția de arkitecți di- 
plomați — care au depășit sfera 
competenței noastre, hotărîrile în 
acest domeniu fiind luate de fo
rurile superioare de învățămînt".

Și la Institutul de construcții, 
activitatea reprezentanților A.S.C. 
în consilii a avut ca efect îm
bunătățirea stagiilor de practi
că, revizuirea unor planuri și 
programe de învățămînt, optimi
zarea învățămîntului de subin- 
gineri. La acest din urmă capitol 

că încă de atunci au fost în
deplinite prevederile planului 
anual, economia de energie e- 
lectrică însumează deja peste 
cinci milioane kilowați. Calcu
lele care s-au făcut, mai atent 
și mai amănunțit, au condus la 
concluzia că se poate lucra cel 
puțin o zi pe an cu energie e- 
lectrică și combustibil economi
site. Iată cîteva :

— înlocuirea la iluminatul 
exterior a becurilor de 400 W 
cu becuri de 250 W conduce la 
o economie de 27 000 kWh/an.

— reducerea consumului de 
energie electrică pe tona de 
sirmă trasă și zincată însumea
ză o economie anuală de peste 
200 000 kWh.

— dacă la cuptorul de recoa- 
cere și zincare se reduce con
sumul cu 2 la sută, atunci in
tr-un an se vor folosi cu 160 
metri cubi mai puține gaze.

— prin evitarea mersului în 
gol timp de 30 de minute, la 
un singur polizor, într-un sin
gur schimb, se economisesc 750 
kWh/anual.

Fiecare asemenea calcul re
prezintă de fapt o măsură și, 
totodată, un angajament pe 
care-l vor îndeplini toți tinerii 
luarători ai întreprinderii.

REPREZENTANȚILOR A. S. C.
sînt de subliniat propunerile 
studenților de a se asigura o 
bază teoretică unitară asimilai ii 
optime unei specializări în ulti
mul an de studii, precum și pro
punerea introducerii unor 
cursuri mai adecvate specifi
cului pregătirii: sociologie,
psihologia muncii, legislație. 
Participarea reprezentanților stu
denților la consiliile profeso
rale arată, mai mult ca în 
anii trecuți, interesul acestora 
și, implicit, al colegilor pe care 
îi reprezintă, pentru îmbunătă
țirea calității activității pro
fesionale. In același timp, în 
acest an universitar se 4 constată 
creșterea prestigiului purtăto
rilor de cuvînt ai opiniei stu
dențești în cadrul organelor de 
conducere a facultăților și insti
tutelor. Așa cum ne declara și 
tovarășul prof. dr. ing. Stan 
Soare, rectorul I.P.G.G. : „Unul 
din atributele necesare ale re
prezentantului studenților tre
buie să fie capacitatea de a ie 
face cunoscut și recunoscut.
Platforma de popularitate, dă
ruirea, atașamentul față de pro
blemele obștei sînt absolut ne
cesare în munca activistului de 
asociație. Părerea multor re
prezentanți este competentă și 
judicioasă și nu se poate să nu 
apreciem rolul acestora în op
timizarea desfășurării practicii, 
în perfecționarea unor planuri

„Un adevărat 
bărbat !“

(Urmare din pag. I)
nem prea multe întrebări : 
cum a optat pentru această 
profesie grea ? ce anume îl 
leagă de ea ? gînduri de vii
tor ? etc. etc. Bătălia griului 
se afla in momentul de vîrf, 
iar Ștefan David printre 
„ostașii” de linia I. Știm nu
mai că și în perioada urmă
toare, în campania de toam
nă, pînă în aceste zile de 
decembrie, el s-a menținut 
pe aceeași poziție avansată, 
pe frontul muncii. Și acum, 
ca și atunci, colegii lui de 
muncă, mecanizatori cu ex
periență și ani de trudă a- 
dunați în cutele frunții, s-au 
exprimat, in legătură cu cei 
mai tînăr tovarăș de tractor, 
laconic, sugestiv : „Un ade
vărat bărbat !“. Unul singur, 
și atunci, ca și acum, a stat 
de o parte, fără cuvînt, deși 
martor la discuție. „Știți — 
ne-a spus — noi mai discu
tăm și acasă”. Este David- 
tatăl, șeful secției c 
nizare de la C.A.P. 
bruarie“-Segarcea.

și programe de învățămînt. To
tuși, mai există rețineri în ex
primarea opiniei, experiența u- 
nora este destul de redusă in 
problemele organizării învăță
mîntului, nu sînt suficient cu
noscute alte modele de învăță
mînt necesare unei comparații 
utile generatoare de soluții con
structive. De asemenea (și fap
tul este valabil și pentru alte in
stitute), anii de studiu, colegii 
reprezentanților, nu cunosc în 
suficientă măsură activitatea a- 
cestora, nu au căpătat încă acea 
conștiință a participării lor la 
soluționarea unor probleme de 
învățămînt. Colectivul nu știe în
totdeauna că el a determinat 
prin reprezentanții săi anumite 
rezolvări, care, în general, sînt 
crezute a fi doar rodul elabo
rării lor de către decanate sau 
rectorat".

Este clar, însă, că sfera in
tervenției reprezentanților nu se 
poate reduce numai la proble
mele profesionale —- de bună 
seamă, un oapitol prioritar al 
formării specialiștilor. Răinîn 
încă mai puțin luate în conside
rare. o serie de zone ale vieții 
universitare ce privesc direct pe 
studenți și care sînt prea puțin 
sau deloc aduse în analiza con
siliilor și senatelor. Este vorba 
de problemele sociale, cultural- 
educative, de o serie de aspecte 
administrative.
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PATRIOTISM (2EE>
Șl CULTURA

literatura română
Am învățat cu adevărat a vorbi și a gindi ro

mânește cînd am devenit elev, cînd mi s-au 
deschis, irepetabllă emoție, marile cărți ale 
neamului meu, pentru minte și inimă, de la 
înalta catedră a școlii, prin vibrantul glas al 
profesorului meu de românește. Generații și ge
nerații de elevi l-au citit ou desfătare pe le
gendarul Neculce, l-au adorat pe Bălcescu. s-au 
tulburat de Eliade. Adolescența învață să fie 
lucidă iubind și asta în primul rind, școlii i-o da
torează. Profesorul de românește este dascălul 
conștiinței sale naționale, el o învață să fie 
mîndră de limba in care a rostit primul cuvînt 
la venirea sa pe lume. Marile curente de gîn- 
dire și inspirație care au străbătut literatura ro
mână îi deschid ochii asupra efervescenței crea
toare a neamului ®ău. La 15—16 ani a te exalta 
de pașoptism nu este obligatoriu, este firesc. A 
te fermeca de Anton Pann înseamnă a iubi și 
a înțelege din nou și în alt chip extraordinara 
bogăție a limbii și marea bucurie de a trăi a 
poporului care o vorbește. Fluxul continuu al 
literaturii românești ii va evidenția adevărul de 
netăgăduită mîndrie că marii scriitori români au 
fost mari patrioți și mari cetățeni, că ei au cti
torit nu numai edificiul'culturii ci și pe cel al 
Națiunii. Un val de revoluționarism străbate 
întreaga cultură românească, un revoluționarism 
complex, ceea ce-i conferă caracterul dinamic, 
de acută gîndire. determinată de faptul că emi- 
nenții săi exponenți au fost oameni vii. de ac
țiune. in miezul evenimentelor petrecute în 
țară. Elevul învață astfel să gîndească dialectic, 
meditînd asupra panoramicii literaturii române. 
Va descoperi că Istoria poporului se confundă 
pe mari suprafețe cu cultura poporului. Se va 
descoperi el însuși un om. Dacă e medic, va fi 
un medic excelent, dacă va fi constructor va 
avea de două ori bucuria construcției căreia îi 
discerne și sensurile superioare, eterne, de per
manență. Dacă va fi...

Dar toate aceste gînduri calde mi-au fost tul
burate de unul brutal, urît. De ce în ultima 
vreme am auzit mai mulți elevi spunind spe- 
riați : „vai. avem Româna !“

Astfel, după ani de la absolvirea școlii, m-am 
apucat, grabnic, să „învăț pentru liceu" din 
manualele școlare. Le-am recitit pe toate, cla
sa a X-a, a Xl-a. a XH-a. sau cum se spune 
oficial, anul 2, 3, 4, cu creionul în mină, ca pen
tru examen.

Cele trei manuale sînt scrise de colective 
diferite, care însumează persoane. cîteodată 
personalități, care gîndesc diferențiat istoria 
literaturii române. De aici, discrepanțele. Mo
nografii ample în anumite etape, unele din 
ele excelente, cuprinzătoare, exacte, fixînd 
omul și opera în epocă, tratlndu-i-se singu
laritatea literară și încadrarea In curent. în 
contextul social și cultural. Sînt acele etape în 
care sintezele sînt anemice sau pur și sim
plu lipsesc. (Clasa a Xl-a, a XII-a, prima 
parte). Pe de altă parte, mari perioade de cul
tură de o covîrșitoare importanță, mai ales în
ceputurile literaturii moderne, pre-emineseianis- 
mul. în care încercarea de sinteză eludează pur 
și simplu studiul cît de cît nuanțat al scriitori
lor, personalităților care au ilustrat epoca, cu
rentul. creîndu-se astfel disproporții flagrante 
șî nesiguranță în perceperea limpede a ierarhiei 
valorilor, care nu este tot una cu ierarhizarea 
temnorală. $i într-un caz și în celălalt, cele 
două moduri complet diferite de a înțelege stu
diul istoriei literare sînt ilustrate foarte bine 
sau foarte prost, diferența valorică din paginile 
manualelor fiind la fel de evidentă ca și dife
rența de concepție asupra studiului. Și astfel, 
sîntem puși în fața unei materii eteroolite. a- 
morfe ca structură. Pentru că. studiul monogra
fic asupra personalităților literaturii române 
presupune ca manualul să fie o carte de că
pătâi. care să învețe școlarul să gîndească și să 
cunoască, o literă de lege deci. Dacă acceptăm 
această formulă, fiecare etapă a istoriei literare 
trebuie gîndită îndelung înainte de elaborare 
astfel ca omisiunea unei adevărate personalități 
să nu fie în nici un caz nosibilă. Formula care 
prinde din ce în ce mai mult teren este 
insă cealaltă : manualul, instrument de lucru. 
Spațiu liber pentru studiu individual, creșterea 
in cel mai înalt grad a rolului profesorului, 
orele dialog (seminar) pe baza materialului stu
diat. lucruri de altfel subliniate destul de clar 
în noua lege a învățămîntului de anul acesta, 
unde cuvîntul „laborator" nu exclude deloc pe 
cel de literatură. în acest caz. manualul ar tre
bui să se constituie într-un tabel sintetic foarte 
exact. în oare temele, direcționările, autorul și 
opera ®ă se găsească înty-un raport corect și

în manualul școlar
simbiotic, eroarea și omisiunea fiind din nou 
excluse. Desigur, acest tablou sintetic al ma- 
nualului-instrument de lucru nu poate să nu 
țină seama de etatizarea în funcție de virată, 
de clasa școlară. Scriitura cărții de clasa a 
IX-a sau a X-a este foarte importantă pentru 
formația adolescentului. El trebuie de la în
ceput cîștigat, familiarizat, îndrăgostit de lite
ratura neamului său, format pentru sinteză și 
abstracțiune, și asta firește, nu se poate face 
operînd cu fraze seci și cu paranteze în care 
să încapă de-a valma autori -și cărți, nume 
și titluri care să nu-i spună nimic și pe care 
să le memoreze ca pe o formulă chimică 
lipsită de materialitate. Pentru că, la ora 
actuală și în mod paradoxal, epoca „înglo
bărilor". a parantezelor de nume și de date este 
tocmai literatura de pînă la Eminescu, cînd în
tre/ pașoptismul și o serie de scriitori impor
tanți prin semnificație și valoare în sine sînt 
înșirați la curentul „literar-popular", cum este 
numit pașoptismul. Pregătirea pentru momentul 
Eminescu, pentru junimism și Maiorescu, pre
gătirea de substanță lipsește, spațiul este o pră
pastie iar elevul, pus deodată în fața complexi
tății pe care epoca de aur o presupune este han
dicapat, efortul de înțelegere este dublat iar re
zultatul Înjumătățit. Ne întîlnim cu ample mo
nografii, cu studii care însumează un mare nu
măr de pagini și de ore... la clasa a Xl-a și a 
XH-a, cînd se presupune că elevul este (ar tre
bui să fie) pregătit pentru selecție, sinteză, ana
liză. studiu individual. Iată de pilda. Lucian 
Blaga se bucură de o monografie complexă, cu 
o scriitură corectă, cu o analiză cel puțin cu
prinzătoare. care tinde chiar să fie exhaustivă. 
Octavian Goga ocupă treizeci de pagini de ma
nual. Poate dacă pentru Octavian Goga. căruia 
nimeni nu-i contestă valoarea, importanța și 
semnificația în peisajul literar al vremii se dă
deau numai douăzeci și cinci de pagini, lăsînd 
elevului, om în toată firea, de optsprezece, 
nouăsprezece ani dreptul de a-1 descoperi în 
totalitatea sa și singur. încăpea și pentru Bo- 
lintftieanu. poetul patriot, care a exaltat istoria 
neamului în versuri cu adevărat vibrante, mă
car o oră de monografie, măcar trei pagini de 
manual. Sau pentru Anton Pann. Sau pentru 
Hortensia Papadat Bengescu. Sau pentru frații 
Teodoreanu, care au însemnat o epocă, o ten
dință și un gust literar.

„Știați că semănătorismul și poporanismul au 
dispărut din programă ne-a întrebat 
profesor.

Știam. Pentru un intelectual, pentru un 
solvent de școală care astăzi are douăzeci 
cinci, treizeci de ani. lucrul pare incredibil _ _ 
sași demonstrația absurdității acestei absențe ni 
se pare inutilă. Această absență face practic 
imposibilă înțelegerea curentului de la „Viața 
Românească", a lui Garabet Ibrăileanu. face de 
neînțeles opoziție „Zburătorului". Ne este greu 
să ne oprim la absența pașoptismului în manua
lul de școală pentru că ne este foarte greu să 
ne menținem într-un stil de scriitură cît de cît 
distanțat și obiectiv. Pentru că absență numim 
modul cum această fundamentală școală de cul
tură și patriotism, acest mare început, este tra
tat în manual. Pentru că nu putem găsi nici o 
scuză faptului că uneia dintre cele mai patetțce. 
mai pure, mal extraordinare figuri născute pe 
pămînt românesc. Nicolae Bălcescu. la memorja 
căruia facem un perpetuu pelerinaj, nu i se 
acordă un studiu separat în manualul de lite
ratură. Nici Alecu Russo, nici „Cîntarea Româ
niei" nu se bucură de un alt tratament.

Elevul de clasa a X-a citește „Epigonii" și dă 
acolo de nume sfinte centru cultura româneas
că. despre care nu știe mai nimic.

între cele două războaie lucrurile, ni se poate 
răspunde, încă nu sînt pe deplin clarificate în 
scară valorică. Dar : dacă susținătorii simbolis
mului și promotorii lui. un Alexandru T. Sta- 
matiad. I. M. Rașcu. Elena Farago. care să re
cunoaștem. au rămas numai în conștiința oame
nilor de specialitate, au privilegiul unor micro
monografii. oare Hortensia Papadat Bengescu 
să nu aibă dreptul măcar la o pagină de ma
nual ? Sau amintirea, măcar în treacăt, a roma
nului „întunecare" a lui Cezar Petrescu, cârc 
trăiește real în conștiința cititorilor români $î 
astăzi, ca și poemele lui George Tooîrceanu, ca 
și „Medelenii" lui Tonei Teodoreanu nu se vă
dește a fi necesară ?

Despre altele. într-un alt număr d^ ziar. Aș
teptăm însă, de pe acum, opiniile cititorilor fi** 
că sînt profesori, elevi, oameni de cultură sau 
simpli iubitori de literatură românească.

SMARANDA JELESCU
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ab-
în-

Aci sosi pe 
vremuri...

Cum poate fi interesat 
spectatorul față de un ro
man recent? Cum poate fi 
el atras de o emisiune în
chinată unui poet celebru ? 
Simplele discursuri, confe
rințe, dialoguri, interviuri nu 
sini suficient de sugestive șl 
multe din ele pot în cele 
din urmă să plictisească. E- 
forturile de a înlătura 
modalitățile neantrenante sînt 
însă vizibile și asupra unuia 
dintre ele ne vom opri aici. 
Biblioteca pentru toți e o e- 
misiune închinată istoriei li
teraturii române si traver
sează pentru telespectatori 
în mod cronologic etapele ei 
mari prezentînd principalele 
personalități. Și aici dificul
tățile sînt aceleași cu atit 
mai mult cu cît emisiunea 
iși propune In primul rind 
să informeze. Dar pe lingă 
informație e loc și pentru 
altceva. In cadrul emisiunii 
despre Ion Pillat. s-a recurs 
atît Ia vechiul mijloc de pre
zentare, cel al dialogului, 
cît și la unul mult mai plas
tic și mai convingător : cel 
al filmului artistic. Ca 
punct de plecare al sce
nariului stă cunoscuta poezie 
a lui Ion Pillat Acj sosi pe 
vremuri... pe sugestiile că
reia a fost desfășurată o su
ită de evocatoare și lirice 
imagini. Filmul lui Dinu

Tănase, operator pînă acum 
de filme artistice, este o 
mică creație inspirată strîns 
de versurile și atmosfera 
poeziei pillatiene. El nu s-a 
mulțumit însă să dea doar o 
ilustrare dependentă a ver
surilor ci a creat un film 
autonom al cărui merit e- 
sențial stă în superioara 
plastică a imaginii și în 
suava poezie pe care o de
gajă. recreînd pentru specta
tor atmosfera și aura proprie 
poeziilor lui Ion Pillat. Iată 
o rezolvare inspirată acolo 
unde de multe ori se părea 
ca nu există loc și pentru 
alte modalități. Pagini la 
fel de încărcate de poezie și 
sens se află și în alți scrii
tori români. Emisiunea Bi
blioteca pentru toți a făcut 
o experiență mai mult de
cît utilă. Aci sosi pe vre
muri.,.. filmul lui Dinu Tă- 
nase despre poezia lui Ion 
Pillat, este alături de o re
centă peliculă evocatoare 
despre Maierul lui Llviu 
Rebreanu (semnată de Stere 
Gulea), un început convin
gător și promițător. Apelul 
precumpănitor la imagine 
este o soluție firească pen
tru programele televiziunii.

M. COSTEA

fără voie
„Un om purta o rană. îi 

adăpostea arsura in piept, In 
profunzimi, dar numai gîn- 
dul îl durea, de teamă să nu 
întirzie leacul.

Leacul ?... Era unul sin
gur... pe undeva, nesperat de 
aproape sau în depărtările 
firești antagonismului". Dra
ma incepe cîndva, intr-„O 
zi perfidă. Numai numele îl 
avea frumos : zi de aprilie".

în ce atmosferă se petrece 
„drama" ? „Realitatea o ară-

ta mohorîtă și rece $1 cu un 
cer atît de murdar că de zile 
și nopți îl măturau ploile și 
vîntul, iar de curățat nici o 
speranță".

Deocamdată intriga e mis
terioasă, foarte misterioasă : 
„Se lăsase noaptea, o noap
te plină de necunoscute, cu 
atît mai grave cu cît aces
tea începură să aibă nume.

Zadarnic își trosneau in 
neștire falangele degetelor. 
Nu sperau să găsească necu
noscutelor un capăt pe care 
să-l iușface. Se cerea o con- 
traacțiune grabnică".

Iată și înfiriparea unei po- 
veștj de dragoste : „Văzind-o 
pentru prima dată, adoles
centul Octav rămăsese stin
gherit in fața ușoarei melan
colii și a reținerii mindre de 
orfană. Obișnuită de pe a- 
tuncl să reflecteze la jocul 
capricios al soartei față de 
unii... Era cu patru ani mai 
mare ca Virginia, iar ea, în 
preajma a douăzeci de ani, 
aștepta poate — cine știe — 
vreun cuvint revelator din 
partea lui".

Și o descriere foarte exac
tă a sufletului unui tinăr 
încercat de Eros: „Atîta zben
guială este în sufletul unui 
tinăr care riu știe bine dacă 
iubește îneît nu are tfrnp să 
se gindească numai la o sin
gură fată, cl la dragoste în 
general, multl-formă. multi
coloră, strălucitoare, egoistă 
și fără frîu".

„Spionii, care se prezentau 
drept frate și soră, își cele
brează triumful, asistați și 
completați In dialog de nai
vul funcționar, dispus să le 
furnizeze informații de la 
locul de muncă. Acesta medi
tează în cel mai autentic stil 
„Cațavencu" : — „Aș putea 
spune că și incertul are ceva 
concret întrucît intră în sfera 
de investigație a rațiu
nii / omenești. Tatăl „na
ivului", ofițer superior, a- 
flînd meteahna Odraslei „nu 
putu scoate nici un cuvînt si 
inima lui de tată, atit 
caldă, neînfricată „nu
avu putere să trimită singele 
în obraji".

Intre anchetator și părin-

Sub această denumire s-a 
deschis, recent, o galerie modern 
amenajată, în strada Nicolae 
Iorga nr. 42. Expoziția de de
but cuprinde, într-o selecție su
plă, ce subliniază varietatea vi
ziunilor și preocupărilor de ordin 
ști list ic, firește, susținute convin
gător de valoarea plastică pro- 
priu-zisă, lucrări avînd ca tema, 
ori numai ca motiv al medita
ției plastice, „peisajul": lucrări 
din domeniul sculpturii, al artei 
monumentale (în reproduced 
fotografice), și al artei decorati
ve. Expoziția înmănunchează 
numeroase lucrări de certă cali
tate datorate atît unor maeștri, 
cît și unor prestigioși artiști din 
generațiile următoare, inclusiv 
din ultimele generații ale absol
venților institutelor noastre de 
artă. O demonstrație se urmă
rește și în gruparea tematică, și 
anume a implicațiilor pe care le 
cunoaște peisajul ca gen, peisa
jul ca operă de fidelă și atentă 
observare a naturii, dezvoltat, cu 
infinite nuanțe, pînă la ipostaza 
de comentariu al culturii asupra 
mediului înconjurător. Firește, 
o demonstrație posibilă ce nu și-a 
propus să se sprijine pe o inven
tariere exhaustivă, o demonstra
ție ce poate fi, pe aceeași temă 
și din perspectiva critică a altor 
selecționeri, reluată oricînd, o

„GALERIA NOUA"
demonstrație menită să antrene
ze critica și publicul intr-o ac
tivă dezbatere asupra sensului 
peisajului în pictura actuală, să-l 
obișnuiască pe acesta din urmă 
cu o percepere sintetică, cu me
canismul asociațiilor în peri
metrul unui anume fenomen sau 
tendințe artistice. Toate acestea 
ne îndreptățesc să sperăm că 
noua expoziție se va bucura de 
audiență. Ne simțim datori să 
informăm publicul cititor că U- 
niunea Artiștilor Plastici inten
ționează să organizeze aici tri
mestrial expoziții cu caracter 
programatic și expoziții care să 
cuprindă experiențe de atelier 
ale artiștilor, să organizeze în 
jurul lor dezbateri, să organize
ze, de asemenea, simpozioane 
pe cele mai semnificative teme 
ale artei plastice contempora- 
rane, să realizeze, 
fond documentar 
tivitatea și opera 
preia într-un sens 
funcțiile și rostul 
de artă modernă,
cultură a cărei lipsă continuă și 
va continua, într-un fel, să fie 
resimțită. Sperăm că în viitor 
această inițiativă excelentă 
suplini lipsa muzeului, își
realiza dezideratele, își va con
tura limpede, din ce în ce mai 
limpede pe măsura experienței 
acumulate, profilul și țelurile, că

va constitui, in sfîrșit, un indis
pensabil instrument de sesizare 
a pulsului viu al creației, un in
dispensabil mijloc de informare 
și educare a publicului, că va 
contribui, în cadrul concret dat,

prin aportul artiștilor și criticii, 
la elucidarea a numeroase aspec
te ale fenomenului plastic con
temporan.

JOX, ÎS DECEMBRIE 1973

în timp, un
privind ac-

artiștilor, să
o parte din
unui muzeu
instituție de

t’fl
va

C. R. CONSTANTINESCU

La Teatrul Național „I. I, Caragiale"

PRIZONIERUL DIN MANHATTAN
„Visul meu — se confesa un

deva Neil Simon — este să 
creez piesa perfectă, unde timp 
de o sută nouăsprezece minute 
spectatorii să ridă ca nebunii) 
iar în ultimul minut să fie atît 
de emoționați, incit să plece de 
la teatru năuci".

Mel Edison, personajul cen
tral al piesei, ocupă, împreună 
cu soția lui, Edna, un aparta
ment confortabil în vestitul 
Manhattan, din care o reclamă 
insistentă și prospectele turisti
ce, de o violență publicitară 
fără scrupule, au făcut Eldora- 
do-ul visat al cetățeanului de 
rind. Dar bunăstarea, liniștea, 
Confortul familiei. Edison sînt 
doar aparente. Un milion de 
„mărunțișuri11 îi agresează zi $i 
noapte, nevrozîndu-i: apa de la 
WC se declanșează singură, cînd 
nu te aștepți: dincolo de pere
tele dormitorului, niște cochete 
stewardese vest-germane petrec 
încontinuu — de fiecare dată, 
cu alți parteneri, firește — în 
vreme ce magnetofonul după 
care dansează revarsă o muzică 
ritmată, obsedantă, la 
de decibeli năucitor; 
la etajele superioare 
goși și răi; apelurile 
lansate de Mei de pe 
sînt- răsplătite cu găleți de apă 
revărsate din înâlturi; televizo
rul aduce la fiecare cinci minute 
vestea unei noi crime, a unui

un volum 
vecinii de 
sînt arță- 
la liniște, 

balcon,

nou jaf, a unei noi agresiuni. 
Singurele puncte de spri
jin ale Edisonilor, care-l ajută 
să reziste în acest univers ha
lucinant, sînt ingenuitatea, u- 
morul lor fermecător, ironia sub
țire, refuzul de a-fi pierde o- 
menia. Dincolo de ele se află a- 
lienarea. Dincolo de ele, dar 
foarte aproape, totuși. Atît de 
aproape, incit Mei, iar mai apoi 
Edna, sini gata să-t cadă victi
me. Și iată că piesa, desfășurată 
pînă atunci într-un agreabil 
„allegretto", e străbătută de o 
notă gravă, de un sunet drama
tic, echivalind cu interpelarea 
nerostită „încotro

Textul piesei lui Neil Simon, 
excelent tradusă de Alt Adania, 
a Oferit Naționalului bucure/- 
tean prilejul realizării unui ad
mirabil spectacol. Regia (Mihai 
Berechet) a descifrat cu atentie 
sensurile, a conferit dialogurilor 
naturalefe și ritm, a desenat in
spirat mișcarea, a portretizat 
convingător chiar și personajele 
episodice. Este drept, a fost a- 
jutată de o distribuție de zile 
mari.

In fruntea ei a evoluat cu 
strălucire. In rolul lui Mei, acest 
uluitor actor care este artistul 
poporului Radu Beligan. a cărui 
măiestrie interpretativă atinge in 
multe momente ale spectacolu
lui, desăvîrșirea. Este de-a drep
tul senzațională arta sa de a su-

de NEIL SIMON
gera o stare, o anume conjunc
tură afectivă, capacitatea de a 
nuanța un sentiment, fără a 
rosti o vorbă, doar printr-o pri
vire sugestivă, printr-un simplu 
gest, aparent anodin, prin felul 
cum punctează un cuvînt anu
me din frază. Este fantastică 
priceperea sa de a disimula tra
valiul de elaborare, de a crea 
duzia unei totale lipse de efort 
a unei simplități șl degajări ce 
par că vin „de la sine'.

Alături de Radu Beligan — 
Valeria Gagealov a izbu
tit, de asemenea, o creație me
morabilă in Edna.

Cu lăudabil profesionalism, cu 
seriozitate și concentrare au e- 
voluat, în roluri nu prea gene
roase, Gheorghe Cristescu (Hary), 
Anca Șahighian (Pearl), Didona 
Popescu (Jessie) și Cristina Bu- 
geanu (Pauline).

Decorurile semnate de Elena 
Pătrășcanu-Veakis și costumele 
concepute de Gabriela Nazarie 
justifică, de asemenea, un cali
ficativ înalt, pe care-l merită, de 
altfel, întregul colectiv de reali
zatori ai acestui foarte bun 
spectacol.

DORU MOȚOC

CRONICA FILMULUI

EVADAREA : Festival (orele 9i 
11,15; 13,30, 19; 18,30, 20,45).

ANATOMIA DRAGOSTEI . Cen
tral (orele 8,15; 11.30; 13.45. 16; 
18.15, 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE . Lumi
na (orele 9; ÎI.IS; 13,30, 16; 1K30;
20.45) . cotroceru (orele 15,50; 18;
30.15) .

INTIMPLARI CV COSA NOS
TRA : Scala (orele 9; 11.15; 13.30; 
18,15; 18,45; 21).
TORINO NEGRU ; Patria (orele 9; 

11.30; 14; 16,30; 19; 31.15), Luceafă
rul (orele 9; 11.15; 13,30; 18; 18,30;
30.45) , Favorit (orele 10; 12,30; 
16.30; 18; 20,30), Modern (orele 9; 
11.30 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII 1 Doina 
(orele 11,15; 17;).

OTHELLO : Doina (orele 9.15; 
13,30; 14,45; 18,15; 20,30).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : București (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

așteaptă pînă se întune
ca : Capitol (orele 8.30; 11,45; 14; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBOIUL DOMNITELOR < 
Timpuri Noi (orele 8,15-20.15 In 
continuare).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Victoria (orele 8.45; 
11; 13.15; 15,45; 18,15; 20,45). Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Arta (Orele 15; 17,45: 20,15).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Buzești (orele 8; 11.15; iî,3U; 
16: 18.18; 20,30).

OMUL DIN LA MANCHA 5 Me
lodia (orele 8.30; 12; 15.30; 18;
20.30) , Flamura (orele 9,30; 12;
19,30; 18; 20,30).

IN MUNȚI CRESTE UN BRAD 
VERDE : înfrățirea (orele 18.30; 
18; 20,15).

VIFORNIȚA : Flacira (orele 8.15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15: 20.30)

ULTIMILE ȘASE MINUTE t Grl- 
vița (orele 8; 1145; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Gluleștl (orele 15.30; 18;
20.15) . volga (orele 9; 11.15; ls.ao; 
15,45; 18,15; 20.30).

NUNTA : Lira (orele 16; 18; 20). 
GENERALUL DOARME ÎN PI

CIOARE : Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30)

război și PACE : seriile III— 
«1 IV) Viitorul (orele 15.30 ; 19).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Floreasca (orele 15.30; 18; 
20.18).

FATA CARE VINDE FLORI î 
Moșilor (orele 8; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

FERMA DIN ARIZONA ; Dacia 
(orele 9; 12,30; 16; 19,15).

MONOLOG : Unirea (orele 15,30; 
18 ! 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Bucegi (orele 10,30; 15,30; 
19).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVĂ j Crtngași (orele 15.30; 
18: 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR î 
Drumul Sării (orele 15.30: 18; 20.15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Fe
rentari (orele 16; 18; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM S 
15.30; 18: 20,15).

100 DE LEI . Progresul (orele 
Pacea (orele 18.45: 18: 20.15).

ALBĂ CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Rahova (orele 16; 
18: 20).

PAMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Vitan (orele 15,30; 18; 20.15)

OMUL DE DINCOLO : Popular 
(orele 15.30; 18; 20.15).

CU CĂRȚILE pe fața î Mun
ca (orele 15.30: 18; 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY t Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) .
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tele deprimat pînă la dispe
rare se iscă următorul dia
log :

— Nu mă vei pune să 
dau în vreun fel morții cu 
mîinile mele pe propriul 
meu fiu ?

— Dimpotrivă I
— Bine...
Și uite așa ne-am petre

cut cîteva ore in chip util și 
plăcut în tovărășia „Spionu
lui fără voie" — 6,75 lei 
exemplarul, roman polițist 
de F. Ionescu și loan Dinu, 
tiraj 60 000 exemplare editu
ra „Junimea" din Iași. Re
dactor de carte — Virgil Cu- 
țitaru.

OVIDIU PĂUN

Dezbateri 
critice în
amfiteatru
Intr-un cadru Insolit, cu < 

scenografie specială, ca pen* 
tru un veritabil spectacol 
— cu joc de lămpi* artistic 
compus, cu scaune din trun
chiuri de copac pe care tul
burătoare semne de mirare 
sau exclamare accentuează 
menirea scenografiei etc. — 
se desfășoară la Facultatea 
de filologie un cerc știin
țific. Un cerc științific de 
critică literară, condus de 
conferențiar doctor Eugen Si- 
mion, cu studenți din anii 
doi, trei și patru, cu două, 
zeci de membri fondatori și 
tot atîțla participant!, fără 
să mai socotim invitații. 
Invitații poartă nume sono
re sau viitoare nume so
nore de la Șerban Ciocu- 
lescu, 3on Caraion, Lucian 
Raicu, pînă la studenți cu 
consecvența, bătăioasa și la
borioasa aplicație spre stu
diu, excelent pregătiți, de 
viitori critici literari sau 
scriitori. Cercul iși propune,

O

anul acesta, să studieze lite
ratura scrisă între 1940-1943, 
literatura acelei generații de 
scriitor de mare anvergură, 
cunoscută în istoria litera
ră sub numele de gene
rația „pierdută". Pierdută 
datorită războiului, pierdută 
datorită erorilor, pierdută 
datorită morții care a secerat 
în mod straniu un mare nu
măr dintre cei care au ani
mat-o. Am ascultat astfel o 
comunicare științifică despre 
efemera revistă „Albatros" a 
lui Geo Dumitrescu și un 
studiu monografic asupra iui 
Dlmitrie Stelaru, susținut de 
tinărul critic student Ghita 
Minei, jntr-un veritabil lim
baj critic, adudnd chiar o 
viziune personală in inter
pretarea poetului, care î-a 
fost dealtfel subliniată de 
numeroase participări la dis
cuții, de substanțialul aport 
al poetului Ion Caraion, care 
a trăit efectiv dramele „ge
nerației pierdute", de sinte
tica luare de poziție a cri
ticului Lucian Raicu. Eu
gen Simion și studenții săi 
intenționează ca la sflrșltul 
anului să predea editurii 
„Cartea românească" un vo
lum în care să fie strtnsă 
activitatea cercului, un vo
lum care să se constituie In
tr-o veritabilă contribuție la 
limpezirea acelei tulbur, pe
rioade. Nu ne rămîne fi
rește decît să le urăm succes 
și să ne bucurăm de a- 
ceastă mereu proaspătă pa
timă pentru literatură a a- 
cestei generații.

Cu un titlu „mai 
atrăgător", „Misiu
nea secretă a maio
rului Cook" decît cel 
original „Escală la 
Baadstad". rulează 
un film american de 
război care încearcă 
să atragă in fața 
publicului nostru a- 
supra sa ceva din 
gloria spectaculoasei 
povestiri cinemato
grafice ce-a repre- 
zentat-o „Marea e- 
vadare". Lipsit do 
acțiunea alertă a a- 
cestuia. „Misiunea 
secretă..." are un plus 
de neverosimil ce în
dreptățește autentice 
zîmbete, față de a- 
vertizarea din gene
ric : „extraordinara 
evadare, cea mai in
genioasă din cite au 
avut loc in istorie, 
s-a întimplat cu a- 
devărat". Admițînd 
în extremis exacti
tatea sursei de in
spirație, nu ne mai 
rămîne decît să con
statăm că transpu
nerea artistică re
prezintă în primul 
rind în ordinea mo
ralei un fel de impi
etate. Nu de multe 
ori ne-a fost dat să 
vedem ce înseamnă 
un regizor care își 
pierde simțul realită
ții pînă într-atit in
cit războiul, lagărele 
de prizonieri, fie ele 
și „speciale" — cum 
este în cazul de față 
cel pentru aviatorii 
doborîți de germani 
pe frontul de vest
— să ne fie prezen
tate ca simple locuri 
de refugiu in care 
singurul impediment 
rămîne plictisul. Un 
plictis ce alimentea
ză dorința de eva-' 
dare. Această „joacă 
dc-a războiul" unde
— cum sugerea2ă 
filmul, aproape în- 
timplfttor și cu re
grete de ambele 
părți, prizonieri și 
temniceri, cineva 
moare împușcat, era 
și pentru „Marea e- 
vadare" un viciu de 
fond pe care spec
taculosul acțiunii nu 
a avut cum s-o su
plinească. Dar ceea 
ce atunci fusese pre
zentat cu anumite

rezerve. capătă în 
filmul regizorului 
Philip Leacock pro
porții. lagărul în
semni nd un teritoriu 
peste care spleen-ul 
ce plutește strică o 
idilică armonie, iar 
evadarea nu rămîne 
altceva decît un act 
de temeritate sporti
vă, ceva de șotie ne
vinovată de elev.

Neverosimilul acți
unii este pigmentat 
cu vorbe mari, este 
citat un vers din Ro
bert Frost, „Liber
tatea este a celor 
curajoși", este into
nat de cîteva ori un 
cîntec cu text înăl
țător : „Sînt liber 
să gîndesc, libertatea 
e in mine", dar prin 
contrast, aceasta nu 
face decît să subli
nieze precaritatea 
mișmașului cinema
tografic care este 
„Misiunea secretă a 
maiorului Cook". 
Filmul împrumută 
în pregeneric secven
țe din jurnalele de 
război ale timpului, 
ba chiar, nu se sfiește 
să includă în subi
ectul său secvențe 
din alt film artistic 
„Eroii de la Telle- 
mak“, Aceste „trimi
teri" însă nit reu
șesc să transfere nici 
un prestigiu poveștii 
regizate de Philip 
Leacock care încă 
nu știe — și după 
felul cum a realizat 
acest film nu cred 
că Va învăța vreo
dată — că valoarea, 
autenticitatea nu se 
obține prin procură. 
Talentul, sincerita
tea. mai ales bărbă
ția și curajul asupra 
cărora insistă fil
mul, nu pot fi mima
te fără consecințe. 
„Misiunea secretă..." 
este încă un exem
plu elocvent In acest 
sens.

★
O altă contraface

re este coproducția 
italo-franceză „To
rino negru" regizată 
de un cineast. Carlo 
Lizzanl. din filmo- 
grafia căruia n-am 
uitat ..Atențiune ! 
Bandiții 1“ sau „Cro
nica sărmanilor în
drăgostiți". Carlo LI-

zzani, aflat in depli
nă degringoladă ar
tistică, absent de 
mulți ani din rîndul 
cineaștilor italieni 
ce au depus „mărtu
rie" cinematografică 
atit asupra nopții în
delungate a fascis
mului, cit și asupra 
realității societății 
lor, Carlo Lizzani 
care a prefei'at ob
scuritatea dramolete- 
lor insipide, încear
că acum să imite 
ceea ce crede el — 
și nu numai el din 
păcate — că ar fi o 
modă : filmul politic. 
Film-manifest, film- 
anchetă, asupra eve
nimentelor ce contu
rează imaginea so
cietății de consum 
nu poate însemna o 
simplă schemă la în- 
demina oricui, ci cum 
ne-au arătat mai ales 
cineaștii italieni re
prezintă o autentică 
vivisecție făcută cu 
mijloacele artel a 
șaptea.

Carlo Lizzani lo
calizează la Torino 
o poveste polițistă 
oarecare, speriind că 
plasîndu-?i 
na jele în
muncitoresc 
înseamnă 
obținerea unui pres
tigiu civic neapărat 
necesar artistului 
autentic. Nimic mai 
fals atunci cind vii 
cu ticurile, cu obse
siile filmului comer
cial. cu recuzita lui 
de unde nu lipsesc 
dialogul deochiat, 
cuvintul este doar un 
eufemism, e vorba 
chiar de vulgaritatea 
cea mai crasă, se
xualitatea și cruzi
mea ridicată la rang 
de realitate imedia
tă și existențială. 
Mai adaugă la asta 
derutatul cineast și 
o ciudată vendetă 
mafiotă...

„Torino negru" re
prezintă un biet cal 
troian prin care ci
nematograful stupid 
crede că poate intra 
în mijlocul marelui 
forum al autentice
lor dezbateri asupra - 
societății capitaliste.

TUDOR 
STANESCU

Opera Română : SEARA VIENE- 
ZA — ora 19.30; Teatrul de Ope
retă : SUZANA — ora 19.30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Mfigureanu) : CASA DE 
MODE — ora 20; (Sala Studio) : 
NOILE SUFERINȚE ALE TÎNÂ- 
RULUI ,.W“ — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVES
TE — ora 20; Teatrul de Come
die ; PREȘUL — ora 20; Teatrul 
Mic : STÎLPII SOCIETĂȚII — ora 
19.30; Teatrul Ciulești : SCUFIȚA 
ROȘIE — ora 10: LIOLA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" (La 
Sala Palatului) : FII cuminte, 
CRTSTOFOR ! — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă": harapnicul 
FERMECAT — ora 16: Teatrul 
Evrieiesc de Stat : LOZUL CEL 
MARE — ora 19,30; Teatru! „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : TRAsni- 
TUL MEU DRAG — ora 19.30; (La 
Sala Palatuluiu) : LA SAVOY, 
BOEMA — ora 19.30; (Sala Vic
toria) : VINO SA NE VEZI DI- 
SEARA — ora 19.30; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : POVES
TEA TIMPULUI PIERDUT - ora 
15; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : PE PLAIURILE MIORIȚEI 
— ora 19*30; Circul „Globus" : 
GALA ACROBAȚILOR (spectacol 
international) - ora 19,30.

perso- 
mediul 
aceasta 
imediat
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limb» engleză. S.3A. 
Curs de limba germană. 10 00 Te
lex. 10,00 cârti Sl idei. 10.2s Tele- 
cinemateca (reluare). 12,05 Tele
jurnal. 10.00—17.00 Teleseoală : 
Album : Bitca Doamnei ; Chimie : 
Ponta : Electrotehnică : instalam 
electrice interioare. 17.30 Emisiu
ne in limba maghiară 13,30 Telex. 
18.38 Din țările socialiste. 18..S 
Universitatea TV. Amfiteatru po
litic ; Istoria științei $1 tehnici! 
românești ; Istoria civilizațiilor. 
10,20 1001 de seri : Bolek și Lolek. 
10.30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen. 1073 — an houritor. 
20,00 Ctntecul Săptaminu : „Braț 
la braț ou tinerețea". 20.0» Seara 
pentru tineret : „Turneul emble- 
melor" — Itinerar patriotic pentru 
tineret, concurs închinat celei 
de a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist. 
Etapa I. 31,10 „De Joi pin» loi" - 
s Sends a evenimentelor din viața 
tineretului. »1,1» „Bucuria de a ti 
util societății". 31,35 Teletop '73. 
2I,U 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Film pentru ti
neret : ,.Pe răspunderea mea". 
13.55 Desene animate. 10.05 Cinci 
dansuri vrtncene. 19 20 ÎMI de 
seri : Bolek ,1 Lolek. 19.30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte da ter
men. 1973 — an hotărltor. 20,00 
Concertul orchestrei de cameră a 
Radioteleviriunll. Dlrlior: Petre 
Bocotan. Soliști : Patrice Fonta- 
narOsa (Franța), Marin Soare, 
Georges Otto Roth, tn pauză.': 
Bucureștlul necunoscut — „Memo
ria oaselor". 22,00 Terra ’73. Știința 
șl problemele lumii contempora
ne : energia.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 13 DECEMBRIE 1973

actualitatea
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Finlanda, URHO KEKKONEN, următoarea telegramă:

Amabilele dumneavoastră felicitări, transmise cu ocazia Zilei 
independenței Finlandei, îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 
Excelenței Voastre profunde mulțumiri, împreună cu urările 
mele sincere de fericire personală pentru Excelența Voastră și 
de prosperitate pentru România.

Miercuri dimineața a plecat 
la Bruxelles delegația Partidu
lui Comunist Român alcătuită 
din tovarășii Richard Vinter, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv ,al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju- 

. dețean Sibiu al P.C.R.. și Ghi- 
"^zela Vass. membru al C.C. al 

P.C.R., care va participa la lu
crările celui de-al XXI-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Belgia.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Con
stantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Ion Circei. 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Uniunii centrale a cooperati
velor agricole, care. Ia invita
ția Uniunii naționale a coope
rativelor agricole de producție, 
face o vizită in țara noastră.

Miercuri la amiază a plecat 
la Havana o 
unii naționale a 
lor agricole de producție, con
dusă de Aidea MHitam. pre
ședintele U.N.C.A.P., care, la 
invitația Asociației naționale a 
micilor agricultori — A NAP. 
din Cuba. v< face o viz.-_ă in 
această țară.

delegație a Uni- 
cooperative-

tineretului

La întreprinderea de mașini grele București

EROIISPECTATORI FILMULUI
viztti la raiunea Srvietici. 
L* sarirea p* 1.reportul 
Otapeai delegația a fast ia- 
nmpinaU dr •rrretari al 
C.C al C.T.C.. rrprrzeatanți 
al Caasilialai t-A-S_C.il.. 
udMaM ai C.C. a| C.T.C.

A fwt prrzent. de Meme
nep. Vladimir Derialkin. 
masilier al Ambaudei Val
ii aii Savietiee la Bucure,li.

Ca in fiecare an,
La invitația Seimului Repu

blicii Populare Polone o dele- 
igație a Marii Adunări Națio- 
Kriale, condusă de acad. Ilie 

Murgulescu. vicepreședinte al 
M.A.N., a plecat, miercuri dimi
neața, într-o vizită oficială in 
R. P. Polonă.

Din delegație fac parte depu
tății Nicolae Giosan. membru al 
Consiliului de Stat, președintele 
Academiei de Științe Agricole 
și Silvice. Constanța Ciontu, 
membru al Consiliului de Stat. 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al. municipiului Cra- 
iova. Ilie Rădulescu. vicepre
ședinte al comisiei pentru poli
tică externă a MAN.. director 
în Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Nicolae Mo- 
rariu. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Popular al județului 
Suceava. Gheorghe Goi na. Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele C.A.P. Sintana. județul A- 
rad. Coloman Kelemen. tehni
cian la întreprinderea ..Electro- 
precizia" Săcele.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost salu
tată de Ștefan Voitec. președin
tele Marii Adunări Naționale. 
Maria Groza, vicepreședintă a 
M.A.N.. Aurel Vi joii. Dumitru 
Coliu și Alexandru Sencovioi, 
președinți de comisii perma
nente ale M.A.N.. de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Wladisla’.v 
Wojtasik, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

. > cartea pe care

ia
ați așteptat-o

365 de zile a apărut!

• •SCÎNTEIA4 1974
De ieri se

la chioșcuri și

Miting de solidaritate 
cu popoarele de pe 
continentul african

află
librării

O premieră mai 
puțin obișnuită: la 
I.M.G.B. titeva sute 
de spectatori pricesc 
filmul „CUTEZAN
ȚA", documentar re
alizat de Studioul 
„Alexandru Sabia", 
scenariu și regia Paul 
Orza. imaginea Fran- 
cisc Patakfalci. co
mentariu Nicolae 
Dragoș, redactor Elias 
Adolf.

„Cutezanța" este 
filmul despre con
struirea, pentru prima 
dată la noi, a unei 
uriașe turbine de 330 
AfgW, construcție de 
î naltă tehnicitate la 
care, ca la orice pre
mieră industrială, co
lectivul uzinei a acut 
de iniimpinat ți a de
pășit, după cum «- 
mintește sobru co
mentariul, „dificultăți 
fără număr, riscuri la 
feT.

Imaginile tnfățișind 
examenul capacității 
muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor 
de la iyf.GJf., în
treprindere intrată in 
producție in anti a- 
cesfut cincinal, re
constituie un moment 
emoționam: turbina

nu 
în

La
pe 

tre-

se află la standul de 
probă. Spectatorii 
sint încercați pricind 
filmul, de aceeași 
tulburare acută 
cu mult in urmă 
hala de montai. 
3 000 de turații 
minut turbina nu
buia fă aibă nici o 
vibrație. S-a lucrat 
cu finețe, aeîndu-se 
in vedere toleranțe 
de ordinul microni
lor.^ Turbina ajunge 
la capacitatea maxi
mă... 3000 de turații 
pe minut. O monedă 
de 25 de bani așeza
tă pe uriașa construc
ție ttă pe muchie. 
Nici o vibrație. Ima
ginile filmului, mo
neda care râmine în 
picioare m timp ce 
rotorul re invîrte cu 
o viteză fantastică, dă 
spectatorilor o satis
facție incomparabilă 
chiar cu cea mai fe
ricită rezolvare a 
wma dane suspans—

Tinerii din Miercurea Ciuc au 
trăit recent evenimentul inau
gurării unui club pe care și-1 
doreau și care le oferă acum 
condiții optime de petrecere u- 
tilă și plăcută a timpului

Amatorii vor găsi in 
zi o carte, o revistă, vor 
audia muzică, discuții pe 
care interesează diversele 
tegorii de tineri. Cercul 
nneclubul. cercul de muzică, 
cercul de arte plastice comple- 
:eaza in chip firesc profilul 
clubului nou-născut.

Unde învață

lui

S. TUDOR

REZULTATUL UNEI ANCHETE 
EFECTUATE DE AGENȚIA 

FRANCE PRESSE ;

întilnire a reprezentanților
federațiilor de fotbal din Balcani

liber, 
orice 
putea 
teme 

ca- 
foto,

copiii
Giurgeni ?

B. MIRCEA

„Tineretul și Republica"
Cor.cursul de interpretare a 

poezie: patriotice, organizat de 
Coeri’etui județean Vilcea al 
U.T.C, in colaborare cu Centrul 
județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă și Centrul de 
librării. in cinstea celei de-a 
26-a aniversări a proclamării 
Republicii este deschis tuturor 
tinerilor recitatori din școli, în
treprinderi și instituții.

Așteptăm premiații.
C. POEXAKU

La invitația Ministerului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. miercuri dimineața, a 
sosit în Capitală Antonio Enri
que Lusson. ministrul trans
porturilor din Republica Cuba\

Pe peronul Gării de Nord, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
Emil Drăgănescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Nicolas Rodri- 
guaz Astiazarain ambasadorul 
Cubei Ia București și membri 
ai ambasadei.

în Capitală a sosit, miercuri, 
o delegație a Comitetelor de 
Apărare a Revoluției din Cuba, 
condusă de Juan Quiros Gon
zales, secretar al Direcției Na
ționale a Comitetelor de Apă
rare a Revoluției pentru pro
blemele sănătății ' publice, care 
ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

A sosit în Capitală o delega
ție a Uniunii centrale a coo
perativelor agricole din Repu
blica Arabă Egipt, condusă de 
Ahmed Youlin-es. membru al 
Cornitetqlui Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, președintele

în cadrul „Săptăminii de ac
țiune și luptă - mondială împo
triva politicii discriminatorii și 
de apartheid in Africa de Sud'', 
miercuri aupă-amiază a avut 
loc la întreprinderea „Electro
magnetica" din București un 
miting de solidaritate cu po
poarele de pe continentul afri
can, la care au luat parte 
peste 300 de salariați.

în numele colectivului 
oameni ai muncii din cadrul 
unității industriale amintite, 
și-au exprimat solidaritatea mi
litantă cu lupta dreaptă a po
poarelor asuprite din Africa de 
Sud, Rhodesia, Namibia, din ță
rile aflate încă sub dominație 
colonială, președintele Comite
tului sindicatului din întreprin
dere, Gheorghe Hăpăianu. mun
citoarea Georgeta Didițoiu, 
muncitorii Virgil Petri și Ma
rius Gheran. inginerul Florin 
Gal. Făcindu-se ecoul celor 
prezenți, al tuturor cetățenilor 
patriei noastre, vorbitorii au 
înfierat rușinosul sistem de o- 
primare și discriminare rasială 
care mai dăinuie in aceste țări, 
cennd abolirea legilor rasiste, 
a politicii de apartheid, asigu
rarea condițiilor ca toate po-

de

poarele Africii să se poată dez
volta in deplină libertate si in
dependență. Ei au arătat. In 
cuvintul lor. câ țara noastră mi
litează in mod consecvent pen
tru transpunerea in viată a tu
turor rezoluțiilor adoptate la 
O.N.U. referitoare a lichidarea 
colonialismului și neoeolor.ia- 
lismului. a rasismului și apar
theidului, se pronunță cu ho- 
tărire pentru respectarea drep- 
lului fiecărui popor la o viață 
liberă, demnă, pentru respec
tarea -dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele fără nici un a- 
mestec din afară. Susținind din 
toață inima politica înțeleaptă 
a partidului și statului nostru, 
ei au subliniat că prin întrea
ga activitate internațională pe 
care o desfășoară. România și-a 
reafirmat in repetate rinduri 
sprijinul deplin și solidaritatea 
internațională cu cauza dreapta 
a popoarelor africane aflate în
că sub dominație colonială, pen
tru drepturi și libertăți demo
cratice. pentru o viață mai bună, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului. împotriva politicii 
de discriminare rasială.

ILIE NASTASE - 
CEL MAI BUN JUCĂTOR

DE TENIS DIN LUME
Dupâ cum transmite agen

ția France Presse, in urma 
unei anchete efectuate prin
tre ziariștii prezenți la recen
tul „Turneu al campionilor" 
de la Boston, românul ILIE 
NASTASE a fost declarat cel 
mai bun jucător de tenis din 
lume. Din 17 ziariști, 15 l-au 
desemnat „jucătorul nr. 1 al 
anului" pe Ilie Năstase. și 
numai doi pe John New
combe. In continuare au fost 
clasați în ordine : Stan 
Smith, Jimmy Connors, Tom 
Okker, Rod Laver, Ken 
Rosewall. Jan Kodes. Arthur 
Ashe. Manuel Orantes. La fe
minin. primul loc a fost 
atribuit australiencei MAR
GARET COURT, urmată de 
Chris Evert, Billie Jean 
King. Evonne Goolagong. 
Virginia Wade. Kerry Mel
ville. Rosemary Casals. Hel
ga Masthoff. Nanei Gunther. 
Olga Morozova.

Marti a avui loc. la București, 
innlmrea reprezentant-ior fede
rațiilor de fotbal ale țărCor 
balcanice. In cadrul reuniunii, 
la care au participa: delegau 
ai forurilor ce specialitate d_r. 
Bulgaria. Grecia. Iugoslavia, 
Turcia și România, au fost a- 
doptate următoarele hotăriri :

• Turneul balcanic rezervat 
echipelor de club se va desfă
șura. in două grupe, intre 6 
martie și 29 mai 1974. finala 
competiției, care va opune pe 
câștigătoarele celor două. grupe, 
urmind să se dispute la 18 sep
tembrie. Țara noastră va fi re
prezentată la actuala ediție de 
S. C. Bacău, clasată pe locul 4 
in campionatul trecut, care a 
fost repartizată, prin tragere la 
sorți, in grupa B. alături de e- 
chipele Bolu Spor (Turcia) și 
Levski-Spartae Sofia. Băcăoanii 
vor susține primul joc in de
plasare. la 6 martie, cu echipa 
bulgară.

• Intre 23—39 iunie anul vii
tor Bucureștiui v> găzdui tur
neul balcanic al echipelor na- 
tionale de tineret. Seiec^onaxa 
Roq^ăr.ie. face parte din grupa 
A. alături de echipele Iugosla
viei și Bulgariei. In cealaltă 
grupă vor juca Albania. Grecia 
și Turcia.

• Incepind din 1974 se va or
ganiza turneul balcanic al echi
pelor reprezentative naționale 
de juniori.

• In principiu s-a căzut de a- 
cord ca in luna mai a anului 
viitor să se întîlnească la Bucu
rești primele reprezentative ale 
României și Bulgariei (amical) 
și României și Greciei, contînd 
pentru ..Cupa balcanică", la ni
velul selecționatelor A.

Secretariatul activității fotba
listice din Balcani a trecut, pe 
timp de un an. sub egida fede
rației noastre și și-a stabilit se
diul la București.

D. VIȘAN

MIRCEA BORDA

Prezenta fetelor în 
viața județului

Consfătuire cu cadrele didactice

A apărut nr. 51 al revistei 
..LUMEA" care publică un 
bogat material consacrat vi
zitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Statele 
Unite ale Americii.

Revista publică textul in
tegral al Declarației comu
ne semnate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Richard Nixon.

La Ministerul Educației și 
Invățămintului * avut loc. 
miercuri, o consfătuire cu cadre 
didactice din municipiul Bucu
rești — profesori, directori de 
licee și școli generale, inspec
tori — în cadrul căreia au fost 
dezbătute căile de generalizare 
a primei trepte a învățămintu- 
lui liceeal. cu începere din a- 
nul școlar 1974/1975.

Această acțiune se înscrie în 
cadrul consultării largi intre-

prinse de minister in vederea 
asigurării invățămintului gene
ral obligatoriu cu durata de 
1* ani.

Participanții au făcut o seamă 
de propuneri in legătură cu 
organizarea primei trepte a în
vățăm in tul ui liceal — anii I și 
II. Numeroși vorbitori s-au re
ferit la modul de funcționare a 
liceelor și filialelor acestora — 
școli generale și profesionale 
— la conținutul planurilor și 
programelor de studii.

• Tenismanul român Ilie 
Năstase a debutat victorios in 
turneul de la Kingston (Jamai
ca). unde l-a întrecut in primul 
tur, cu 6—2, 7—5. pe jamaica- 
nul Audley Beli. Americanul 
Clark Graebner a dispus cu 6—2. 
7—5 de Francis Barnett (Jamai
ca), iar suedezul Ove Bengston
1- a învins cu 7—5. 6—4 pe Da
vid Pratt (Jamaica). Richard 
Russel, cotat drept primul ju
cător al gazdelor, a pierdut cu
2— 6. 1—6 partida susținută cu 
englezul Stephen Warboys.

• Victoria handbalistelor ro
mânce in semifinalele campiona

tului mondial
După o r. ce repaus, miercuri 

au fost reluate întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a campionatului 
mondial feminin de handbal. în 
orașele Negotin (grupa I) și 
Zagreb (grupa a II-a) au fost 
programate primele meciuri ale 
semifinalelor. Echipa României 
a intilnit la Negotin selecționata 
Cehoslovaciei. La capătul unui 
meci dirz disputat, handbalistele 
românce au repurtat o meritată 
victorie cu scorul de 10—8 (5—4) 
prin punctele marcate de Roza
lia Soș (5). Simona Arghir (3), 
Irena Oancea și Doina Furcoi.

• Peste 3 000 de spectatori au 
urm irit întilnire* internațională 
de hochei pe gheață dintre se
lecționatele Iugoslaviei și 
României, disputată pe patinoa
rul ..Tivoli" din Liubliana. 
Hocheiștii iugoslavi au terminat 
învingători cu scorul de 7—2 
a—î. î—i, 5—0).

• Astăzi încep la Sofia în
trecerile celei de-a 2-a ediții a 
turneului internațional de tenis 
pe teren acoperit ..Premiul tele
viziunii bulgare", la care au fost 
invitați jucători din România, 
Franța. Suedia. Danemarca. R.D. 
Germană. R. F. Germania. Po
lonia. Belgia, Olanda, Elveția |i 
alte țări.

Așa s-a numit o. ștafetă ini
țiată de Comitetul județean Ga
lați al U.T.C., ștafetă care a 
trecut prin numeroase între
prinderi. instituții și comune, 
acolo unde fetele dețin o pon
dere importantă și au o pre
zență activă in viața politică, 
economică și socială. Albumul 
care a însoțit ștafeta consem
nează aspecte revelatoare ale 
contribuției tinerelor muncitoa
re și cooperatoare la îndeplini
rea sarcinilor economice, acțiu
nile organizațiilor U.T.C.. pre
cum și formele și metodele fo
losite in munca de educație cu 
fetele. Ștafeta a foot finalizată 
in această săptămină la Casa de 
cultură a sindicatelor din Ga
lați unde s-a desfășurat simpo
zionul ..Prezenta fetelor in via
ta politică, economică și socială 
a județului". Cu acest prilej a 
fost deschisă și expoziția cu- 
prinzind obiecte de artizanat și 
de confecții realizate în cadrul 
unor cercuri și cluburi, precum 
și mai multe lucrări de grafică 
și pictură ale tinerelor de la 
întreprinderea industrială „Tex
tila" din Galați.

Trăim și muncim printre oa
meni frumoși și cinstiți, ne 
bucurăm de fiecare nouă reali
zare și ne place să vorbim des
pre succesele noastre. Se mai 
intimplă să și greșim. Cind avem 
tăria de a ne recunoaște lipsu
rile. cind avem luciditatea de a 
accepta că am fi putut gîndi sau 
acționa mai bine decit am fă
cut-o, mihnirea devine îndîrji- 
re și luăm totul de la capăt, cu 
optimism, cu încredere. Dar cind 
greșeala provine din superficia
litate. din dezinteres, din ane
mie și suficientă, atunci se im
pune un autocontrol sever, o în
cercare de limpezire a spiritului 
naufragiat, poate nu definitiv 
pe târimurile obtuzității și abu
zului.

Iată acum faptele, aparent 
mărunte, asupra cărora invităm 
la meditație.
_ Potrivit actualelor cerințe ale 
invățămintului obligatoriu de 10 
ani. cincisprezece copii din co
muna Giurgeni. absolvenți a 8 
și 9 clase, trebuie să-și continue 
studiile. Inspectoratul școlar ju
dețean Ialomița a hotărit ca ele
vii din unele sate ale județului, 
lipsite de școli cu 10 clase, să ur
meze ultimii doi ani la Țăndă
rei. Scurt. Cincisprezece elevi 
din Giurgeni sint obligați astfel 
la o navetă zilnică de 40 km, 
cu 20 km mai mult decit în ca
zul in care ar urma clasa a IX-a 
la Hirșova ! (Dar Hirșova este 
în alt județ — Constanța).

De ce nu există clasa a IX-a 
chiar la Școala generală din 
Giurgeni ? Anul trecut au func
ționat în această localitate două 
clase (a IX-a și a X-a), fiecare cu 
un efectiv de sub zece elevi. 
Profesorii din Giurgeni. aproape 
toți calificați, au predat volun
tar. în anul școlar trecut, pes’.e 
1100 ore de curs. Nu ne între
băm de ce nu au fost plătiți. 
Ne întrebăm de ce in acest an 
nu au mai fost solicitați. Oare 
ce a fost legal anul trecut a de
venit astăzi ilegal ? Este scu
zabilă această grabă de a obliga 
niște copii la o ..plimbare" zilni
că de peste 40 de km, cind ti
nerii profesori din comună ar fi 
acceptat încă un an de volunta
riat pentru clasa a noua ?

Ne mihnește situația actuală a 
celor 15 elevi, obligați să bată 
zilnic zeci de kilometri, cînd 
noi, dascălii, ne oferim să-i aju
tăm voluntar și cu devotament 
Se poate ? Aceasta este între
barea pe care o adresez.

ȘTEFAN ILIESCU 
profesor, Școala generală 

din comuna Giurgeni, 
județul Ialomița

ION CHIRIC

N.R. Am fost Ia Giurgeni rf* 
lele trecute. Faptele stau, evi
dent, așa cum Ie semnalează ti- 
nărul nostru corespondent. Cu o 
precizare pe care ține s-o faeă 
tovarășa Virginia Coiorogea, di
rectoarea școlii î de o săptămt- 
nă, cei 15 elevi nu mai bat dru
mul spre Țăndărei ; au renunțat 
la școală. Pur și simplu nu pot 
face față unei navete atît de 
obositoare. Mai mult, ne spune 
tovarășa directoare, însăși clasa 
încropită la Țăndărei s-a— auto» 
desființat, din motive asemănă
toare celor ale elevilor din 
Giurgeni. Consemnăm faptul, cu 
speranța că el va ridica semne 
de meditație în atenția forurilor 
de resort.

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •

CniTOKI!

Citind cu regularitate 
presa, vă informați asupra 
evenimentelor importante 

din fără și de peste hotare. 
Contractînd abonamentele 
pe întreg anul, vă asigurați 

continuitatea primirii 
publicațiilor preferate.

(
ABONAMENTELE SE PRIMESC DE 
CĂTRE TOATE UNITĂȚILE P.T.T.R., 

PRECUM SI DE FACTORII SI 
DIFUZORII DE PRESĂ

cadourilor
â

Vizitînd chiar qcum magazinele comerțului de 

flat, veți putea alege, fără dificultate, cadoul 

preferat care poate fi:

• O jachetă • Un pulover
• O pereche de pantaloni

• Un fular • Mănuși
• O poșetă

• Și multe, multe altele.

â
4
4-
â

4
â

om Ak?

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII 
Șl TRICOTAJE 

BUCUREȘTI
cu sediul în Bulevardul Armatei Poporu

lui nr. 7 sect. 7 primește

TINERI Șl TINERE
pînă la vîrsta de 25 ani pentru a se califica 
în meseria de confectioner la mașină.

Cursurile au durata de 6 luni, cursanții 
primesc o indemnizație de 400 lei lunar.

La terminarea cursului, absolvenții pri
mesc certificat de muncitor calificat, fiind an
gajați în fabrică.

Candidații cu domiciliul stabil la 50 km 
față de București se pot prezenta la Biroul 
învățămînt al întreprinderii cu următoarele 
acte :

— buletin de identitate
— adeverință de absolvire a 8 clase
— analiza sîngelui și microradiografie
— certificatul de naștere original — 

copie
Mijloace de transport pînă la sediul între

prinderii tramvaiul 13, 25, autobuzul 36, 80, 
74, 39 troleibuzul 90 și 93.

i
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peste hotare
Conferința pentru securitate

și cooperare in Europa
• In dezbatere : cooperarea 

și educației • Intervenția
in domeniul culturii

delegației române
Cultura, educația, informația și contactele umane fac obiectul 

unor largi și aprofundate dezbateri în organele de specialitate 
ale actualei Conferințe asupra ~
ropa.

securității și cooperării în Eu-

Numărul mare de propuneri 
(37), depuse de statele partici
pante în comisia și subcomisiile 
care se ocupă de aceste proble
me, demonstrează, printre al
tele, dorința țărilor europene 
de a contribui la dezvoltarea 
cooperării pe căi bilaterale și 
multilaterale.

Țările participante, 
printre altele, un teren 
de înțelegere mutuală 
dezvoltarea cooperării în 
niul învățămîntului de 
gradele, pe bază de acorduri 
interguvernamentale sau inler- 
universitare, cercetează meto
dele de lucru privind aborda
rea și soluționarea problemei. 
echivalării diplomelor universi
tare sau reprezentarea obiecti
vă a fiecărei țări in manualele 
școlare ale celorlalte țări.

Diferite delegații — printre 
care și delegația română —, 
sprijinind ideea dezvoltării în
vățării limbilor străine, au sub
liniat atenția care trebuie acor
dată învățării limbilor de mai 
mică răspîndire și cunoașterii 
implicite a culturilor țărilor 
mici și mijlocii.

în același sens, delegația ro
mână — alături de numeroase 
alte delegații — a accentuat im
portanța deosebită pe care o 
are pentru viitorul Europei 
ducarea tinerei generații în spi
ritul idealurilor de pace și prie
tenie și a sugerat unele metode 
concrete privind colaborarea în 
domeniul manualelor școlare, 
lectura cea mai răspîndiiă la 
vîrsta formării personalității U- 
mane.

Din largul evantai al proble
maticii culturale merită subli
niate, printre altele, ideile pri
vind dezvoltarea cooperării eu
ropene în domeniul cărții — de 
la bibliografie și schimbul 
ternațional de carte, pină 
coeditare și import-export.

Coooerarea europeană și 
cesității lărgirii ei au fost evo
cate frecvent de participanți in 
discuțiile asupra cinematogra
fiei. schimburilor artistice, con
servării monumentelor istorice 
și naturale, cercetării științifice 
fundamentale, contactelor între 
creatorii și animatorii culturali 
etc. Cu acest prilej, a fost evo
cată necesitatea căutării comu
ne de noi domenii și forme de 
cooperare, abordării unor studii 
comune privind aspectele so
ciale ale culturii.

■ Delegația română, exprimînd 
pozițiile princiniale ale țării 
noastre, evoci nd practica Româ
niei în aceste domenii, s-a de
clarat dt* acord cu dezvoltarea 
cooperării pe multiple 
și în multiple forme, 
absolutizarea metodelor 
sîn.d loc inițiativelor și 
lor noi de cooperare.

Același interes viu poate fi

caută, 
comun 
pentru 
dome- 

toate

e-

in
ia

ne-

planuri 
eviți nd 
și lă- 
forme-

notat și în cadrul discuțiilor 
privind dezvoltarea cooperării 
în domeniul informației prin 
presă, radio și televiziune — 
domeniu în care țările partici
pante sînt preocupate de găsirea 
unor forme și metode de coo
perare acceptabile pentru toți, 
care să ducă la o mai activă 
circulație a informațiilor în 
toate sensurile și în toate do
meniile — politic, economic, 
cultural, științific, turistic, edu
cativ etc.

Crearea de facilități pentru 
desfășurarea activității ziariști
lor străini a preocupat, în egală 
măsură, pe delegați, ca și alte 
metode care vizează circulația 
mai rapidă, mai completă și 
mai exactă a informațiilor x scri
se, a programelor de televiziu
ne etc.

Delegația română, pe 
practicii țării noastre, a 
sat o serie de sugestii 
dezvoltarea cooperării în 
domenii, în același spirit 
respect și înțelegere reciprocă 
manifestat de România în toate 
sectoarele cooperării interna
ționale. Natura diferită a opi
niilor și propunerilor formulate 
ține atît de înțelegerea diferi
tă a informației și rolului ei 
în societatea actuală, cît și de 
metodele diferite prin care se 
poate obține o cooperare euro
peană mai accentuată în aceas
tă privință. Punctele de vedere 
diferite reprezintă un vast re
zervor de . idei din care, pe bază 
de tratative, se poate ajunge 
la un consens satisfăcător pen
tru toate țările participante.

Aceeași activitate susținută 
se desfășoară în discutarea pro
blemelor legate de cooperarea 
europeană în domeniul dezvol
tării contactelor și întîlnirilor 
regulate pe baza legăturilor de 
familie, a căsătoriilor între ce
tățenii diferitelor țări, în dome
niul ameliorării condițiilor pen
tru turismul individual sau co
lectiv, al dezvoltării legăturilor 
între tineri. al competițiilor, 
mai ales sportive.

Acest ansamblu de măsuri 
concrete, asupra cărora se ne
gociază în prezent, este menit 
să contribuie, alături de altele, 
la sporirea încrederii între per
soane și state, la mai buna cu
noaștere reciprocă, la instaura
rea și dezvoltarea unui climat 
european, bazat pe respect re
ciproc. înțelegere, prietenie și 
pace. în cadrul căruia securita
tea popoarelor europene să ca
pete noi valențe.

In abordarea acestei proble
matici, ca, de altfel, prin poziția 
sa generală exprimată la con
ferință, delegația română mili
tează pentru o cooperare euro
peană efectivă. în condiții de 
egalitate, de independență și 
suveranitate deplină a statelor.

baza 
avan- 
vizînd 
aceste 

de

JUPITER ESTE „APROAPE O 
STEA" ; CU ALE SALE DOUĂ
SPREZECE LUNI, ACEST ASTRU 
OFERĂ IMAGINEA UNUI „Ml- 
NI-SISTEM SOLAR". ACEASTA 
ESTE CONCLUZIA PE CARE O 
DESPRIND LA ORA ACTUALĂ 
SPECIALIȘTII PE BAZA DATELOR 
FURNIZATE DE „PIONN’ER-10", 
SONDA SPAȚIALĂ CARE A OB
SERVAT CEL MAI „DE-APROA- 
PE" MISTERIOASA PLANETĂ.

„In ochii mei — declara di- 
‘ rectorul adjunct al programelor 
planetare ale N.A.S.A., Rassol 
— descoperirea cea1, mai intere
santa de pînâ acurfi â misiunii 
Pionnier ■ este veritabilul sistem 
planetar din jurul lui Jupiter. 
Reiese câ Jupiter este aproape 
o stea și că Lunile sale gravi
tează în jurul acestui astru exact 
așa cum fac planetele din sis
temul solar : cele mai dense 
sînt cele mai apropiate de 
astru, iar cele mai ușoare sînt 
și cele mai îndepărtate, intr-un 
cuvînt, Jupiter ține în acel sistem 
locul Soarelui iar ceea ce apare 
ca douăsprezece Luni se consti
tuie ca planete".

„Pionnier-10" care a survolat 
Jupiter la o altitudine de 131 000 
kilometri, a permis obținerea 
unei abundente „recolte" 
date științifice. Știu astăzi,

de 
de 

pildă, că temperatura existentă 
pe fața luminată de Soare a lui 
Jupiter se ridică la 230 grade 
centigrade, iar temperatura de 
pe fața aflată în întuneric feste 
de 205 grade centigrade. Sonda 
automată americană a indicat, 
de asemenea, cu ajutorul unoi 
măsurători precise că Jupiter 
degajă de două ori și jumătate 
mai multă căldură decît cea 
captată de la Soare. Fenomen 
care dovedește, afirmă oamenii 
de știință, că planeta se află 
în cursul unei perioade de con
densare. Această căldură, po
trivit aprecierii unuia din spe
cialiștii în materie, profesorul dr. 
Guido Munch, de la „Califor
nia Te Of Tehnology" (Caltech) 
— nu poate proveni decît din 
interiorul planetei, care ar avea 
un nucleu central extrem de 
cald. In lumina informațiilor 
furnizate de „Pionnier-10" (care 
după ce a trecut pe „lingă" 
Jupiter, călătorește acum prin 
spațiul interplanetar spre pla
nete mai îndepărtate, cu o vi
teză de 40 000 km pe oră) tem-

SUEDIA. - Aspect de Ia o demonstrație de solidaritate 
din coloniile portugheze, desfășurată

La Praga a fost dat publici
tății comunicatul cu privire la 
vizita în Cehoslovacia a cancela
rului Willy Brandt și a vicecan
celarului și ministrului de ex
terne al R.F. Germania, Walter 
Scheel. In comunicat se arată 
că, în timpul vizitei oficiale, în
treprinsă la invitația președin
telui guvernului R.S. Cehoslo
vace, Lubomir Strougal, la 11 
decembrie a fost semnat, de că
tre președinții guvernelor celor 
două țărj și miniștrii de exter
ne, Tratatul cu privire la rela
țiile reciproce dintre R.S. Ceho
slovacă și R.F. Germania. De a- 

oaspeții vest- 
” ’ ‘ ‘ ceho-

semenfea, între . . ,
germani și conducătorii 
slovaci au avut loc convorbiri 
în cadrul cărora, după cum se 
precizează in comunicat, „în
tr-o atmosferă deschisă și o- 
biectivă s-a procedat la un 
schimb de păreri și poziții în 
probleme bilaterale și in pro
bleme ale situației internaționa
le actuale".

Părțile și-au manifestat sa
tisfacția pentru semnarea Tra
tatului, care pune capăt perioa
dei din trecut și creează con
diții pentru relații între ambe
le țări. A fost salutată, de ase
menea, hotărîrea comună de 
restabilire a relațiilor diploma
tice dintre cele două țări ve
cine. în timpul schimbului de 
vederi privind situația interna
țională, ambele părți și-au re
afirmat hotărîrea de a sprijini 
activ lucrările Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa și de a depune efor
turi pentru încheierea ei cu 
succes.

Cancelarul W’illy Brandt 
invitat pe premierul Lubomir 
Strpugal . să facă o vizită în 
R.F. Germania.

panoramic

0 „breșă44 în zidul 
misterelor lui .lunile

peratura nucleului centrai al 
lui Jupiter depășește 5 500 de 
grade. Cea mai mare parte a 
oamenilor de știință care lu
crează la programul „Pionnier" 
sînt înclinați să presupună că la 
originea sistemului solar — în 
urmă cu 4 miliarde 600 de mi
lioane de ani — suprafața lui 
Jupiter era cel puțin tot atît de 
caldă și că Jupiter era pe punc
tul — fără a reuși însă — să de
vină a doua stea din sistemul 
nostru solar.

In afară de
pe lîngă cele 340 de excelente 
fotografii ale celei mai 
planete din sistemul solar, ale 
misterioasei sale „pete roșii" și 
a „colecției" sale de Luni, „Fio- 
nnier-10" a mai furnizat date 
care ne permit să notăm câ :

• Jupiter este înconjurat de 
centuri de radiații a căror in
tensitate este de un milion pină 
la zece milioane de ori superi
oară celei a centurilor de ra
diații Van Allen din jurul Terrei.

datele amintite,

mori

l-a

• Cîmpul magnetic al supra
feței lui Jupiter este de 7,5-8 
ori mai puternic decît cel al 
Pămîntului.

• „Luna" lui Jupiter, micul 
satelit cunoscut în astronomie 
sub denumirea de „Io" (după 
numele fiicei lui Inachis^ trans
formată de Zeus in juncă pă
zită de Argos) are o atmosferă 
și o structură asemănătoare ce
lor ale Terrei. „Io" are un dia
metru de 4 000 de kilometri, 
gravitînd pe o orbită situată la 
o distanță de 40 000 de kilo
metri de Jupiter.

• Propria ionosferă. a lui Ju
piter se întinde, la circa 320 de 
kilometri deasupra . păturilor 
noroase multicolore anterior re
marcate.-

Așadar, „ochiul" ager al lui 
„Pionnier-10" a ajutat la des
chiderea unei breșe in zidul e- 
nigmelor celei mai mari planete 
a sistemului solar.

P. N.

Fotografie a planetei Jupiter realizată de „Pionnier-10" 
un „mini-sistem solar".

Noi incidente în
Irlanda de nord

cu 
la

lupta de eliberare a popoarelor 
Stockholm.

Infirmînd sperarțele pri
vind ameliorarea tensiunii 
politice din Ulster, legate de 
recenta reuniune de la Sun- 
ningdale a reprezentanților 
Marii Britanii, Republicii Ir
landa și Irlandei de Nord, în 
cele șase comitete nord-ir- 
landeze au fost semnalate, 
în ultimele 24 de ore, nume
roase incidente : atacuri cu 
bombe, aruncătoare de mine 
și arme automate. în cursul 
acestor atentate, un polițist 
a fost ucis și alte 5 persoa
ne rănite, au anunțat auto
ritățile din Belfast. Numă
rul total al victimelor acte
lor de violență, de la izbuc
nirea incidentelor dintre co
munitățile catolică și protes
tantă din Irlanda de Nord, 
în august 1969, se ridică, ast
fel, la 919. Se precizează că 
unele ciocniri au avut loc în 
contextul măsurilor adop
tate de autoritățile militare 
britanice vizînd împiedica
rea raidurilor întreprinse de 
membrii Armatei Republi
cane Irlandeze (I.R.A.).

Delegația Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din România, condusă de tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a întreprins, între 4 
și 12 decembrie, o vizită în U- 
niunea Sovietică, la invitația 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist.

Delegația a purtat convorbiri 
cu Evgheni Tiajelnikov, prim- 
secretar al ~ 
s-a întîlnit cu tineri și cadre 
de conducere din U.T.C.L. și 
presa de tineret.

Au fost vizitate orașele Mos
cova, Leningrad și Tașkent.

Convorbirile purtate cu repre
zentanții tineretului sovietic, 
desfășurate în spiritul relațiilor 
de prietenie dintre popoarele 
român și sovietic, întreaga vi
zită au constituit un nou prilej

C.C. al U.T.C.L.,

de afirmare a legăturilor tradi
ționale dintre Uniunea Tinere
tului Comunist din România și 
Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist, a dorinței reciproce de 
a dezvolta relațiile frățești din
tre tineretul român și sovietic, 
dintre cele două organizații.

★
La încheierea 

U.R.S.S., tovarășul 
Ștefănescu a fost 
I. V. Kapitanov, 
C.C. al P.C.U.S.

La întrevedere,

vizitei în 
Ion Traian 
primit de 

secretar al

____ desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, au 
participat Evgheni Tiajelnikov, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., 
precum și Gheorghe Badrus. am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică.

Miercuri seara, delegația C.C. 
al U.T.C. s-a înapoiat in Capl-"^ 
talft.

Dejun de lucru în saloanele Senatului Francez. 
In dezbatere:

STADIUL RELAȚIILOR FRANCO-ROMÂNE
Miercuri, 12 decembrie, pre

ședintele Senatului Francez, 
Alain Poher, a organizat, în sa
loanele Senatului , un dejun de 
lucru consacrat examinării sta
diului relațiilor franco-româ- 
ne și edificării căilor de dezvol
tare și diversificare a colaboră
rii economice, politice și cultu- 
ral-științifice dintre România și 
Franța.

Cu acest prilej, Alain Poher

Acțiuni în vederea
deîn prezența a peste 200 

ziariști cehoslovaci și străini, la 
Hotelul „Internațional" din Pra- 
ga a fost organizată, miercuri 
la amiază, o conferință de pre
să. Cancelarul Willy Brandt și 
ministrul de externe Walter 
Scheel au răspuns la întrebă
rile puse de participanți. în 
bună parte ele s-au referit la 
importanța pe care o reprezintă, 
pentru cele două țări, Tratatul 
semnat la 11 decembrie, posi
bilitățile pe care le creează pen
tru extinderea în viitor a cola
borării bilaterale în domeniile 
economic, tehnico-științific, cul
tural, rolul Tratatului în efor
turile de destindere europeană.

• ÎNTR-O CUVÎNTARE ra
diotelevizată, adresată cetățeni
lor R. F. Germania — transmite 
agenția D.P.A. —, cancelarul 
Willy Brandt a arătat că odată 
cu semnarea acordului între
R.F.G. și Cehoslovacia, care 
implică și stabilirea de relații 
diplomatice între cele două
țări, nimic nu mai stă în calea 
normalizării relațiilor cu Bul
garia și Ungaria, cu atît mai 
mult cu cît în aceste două ca
zuri nu sînt necesare tratate.

ORIENTUL
APROPIAT

CAIRO 12 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
M.E.N., președinții Egiptului și 
Siriei au pus la punct, în cursul 
convorbirilor pe care le-au 
avut, luni și. marți, la Cairo, o 
strategie generală pentru urmă
toarea etapă, inclusiv pentru 
conferința de pace asupra O- 
rientului Apropiat care ar urma 
să se deschidă la 18 decembrie. 
Au fost discutate, de asemenea, 
conjunctura internațională în 
general, cu referire specială la 
o serie de aspecte ale situației 
din lumea arabă.

Poziția celor două țări a fost 
comunicată și secretarului ge
neral al O.N.U.. Kurt Wald
heim.

★
în contextul consultărilor in- 

terarabe privind actuala situa
ție din Orientul Apropiat, pre
ședintele Egiptului, Anwar Sa
dat, a primit un mesaj din par
tea regelui Hussein al iordaniei 
— informează cotidianul 
tean „Al Ahram“.

BAGDAD 12 (Agerpres).
Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, și-a încheiat vizita de 
trei zile efectuată la Bagdad, 
în cursul căreia a conferit'cu 
președintele Hassan Al Bakr, și 
cu alte oficialități irakiene. 
Convorbirile dintre cele două 
părți au fost consacrate exami
nării actualei conjuncturi ara
be și problemei palestiniene.

economisirii combustibililor
Economisirea combustibililor și căutarea de 

noi surse de energie se vădesc a fi preocupări 
de prim ordin pe plan mondial. Telexurile a- 
gențiilor de presă ne aduc de pretutindeni noi 
informații în acest sens.
Agenția REUTER anunță din 

Washington că Senatul S.U.A. 
a adoptat un proiect de lege în 
baza căruia în viitorii zece ani 
consumul de benzină al auto
mobilelor ar urma să se reducă 
obligatoriu cu 50 la sută. Se 
prevede, de asemenea, ca pe e- 
tichetele de prețuri ale apara
telor electrice să se menționeze 
obligatoriu consumul lor de ener
gie pentru a putea fi folosite 
cit mai rațional, urmărindu-se 
economisirea de curent electric. 
Tot din capitala americană se 
relevă că William Simon, nu
mit recent în fruntea Adminis
trației federale pentru energie, 
a declarat că o decizie privind 
raționalizarea petrolului va fi 
luată pînă la finele acestei luni 
și că se au în vedere „noi mă
suri energice pentru combate
rea risipei în folosirea petrolu
lui și energiei electrice".

Premierul olandez, Joop Den 
Uyl a supus parlamentului un 
proiect de lege prin care 
cere puteri speciale pentru a 
face față crizei de energie. Le
gat de aceasta. corespondenții 
de presă din Haga relatează că 
sînt în curs de elaborare noi 
măsuri de economisire strictă a

hidrocarburilor. Prin raționali
zarea benzinei pentru automo- 
biliști, autoritățile olandeze ur
măresc o reducere cu cel puțin 
30 la sută a consumului de 
benzină.

„Italia va economisi circa 7 
milioane tone petrol brut anual 
— adică 6 la sută din consumul 
ei actual — ca urmare a apli
cării măsurilor de restricție în 
circulația automobilelor și la 
consumul de electricitate, adop
tat în ultimul timp de guvernul 
italian pentru a face față crizei 
energetice". Acestea sint datele 
furnizate la Roma de secretarul 
general pentru problemele pro
gramării, Giorgio Ruffolo, in
tr-un discurs ținut in fața Co- 
misiei pentru industrie a Came
rei deputaților care analizează în 
prezent probleme referitoare la 
politica energetică italiană.

Guvernul britanic a anunțat 
noi reduceri ale livrărilor de 
combustibil pentru a combate 
criza de energie. Ministrul in
dustriei, Peter Walker a anun
țat reducerea cu 16—17 la sută 
a livrărilor de benzină alocate 
de Ia 13 decembrie. Ministrul 
aviației și marinei a ordonat 
reducerea cu 17 la sută a car

buranților folosiți de 
a interzis zborul 
particulare în cursul 
lor. Navele vor trebui, la 
dul lor, să reducă cu 10 la 
consumul de carburanți.

O informație transmisă 
Madrid. ’ - *•
PRESSE relevă că guvernul 
spaniol a aprobat o serie de noi 
măsuri pentru reducerea consu
mului de energie în serviciile 
publice. încălzirea birourilor 
nu va putea în nici un caz să 
depășească 20 de grade Celsius 
și ea va fi redusă cu două ore. 
Iluminatul public va fi redus la 
jumătate, programele de televi
ziune se vor încheia mai de
vreme cu o oră.

Odată cu măsurile pentru e- 
conomisirea petrolului, este la 
ordinea zilei căutarea și pro
movarea de surse de energie 
care să înlocuiască hidrocarbu
rile. O știre transmisă din Bonn 
de agenția D.P.A. ne informează, 
astfel, că Ministerul federal al 
Economiei a anunțat că pină în 
anul 1980, în R. F. Germania 
se vor construi zece centrale e- 
lectrice care vor folosi drept 
combustibil cărbunele. Rețeaua 
de centrale electrice din Rena- 
nia de nord-Westfaliai, cel mai 
important producător electric 
din Republica Federală Germa
nia a anunțat că va prelua cu
rent de Ia trei dintre aceste 
centrale pe bază de cărbune, 
fiecare cu o capacitate de 700 
MW și a căror construcție va 
începe la începutul anului viitor.

aviație și 
avioanelor 
duminici- 

rîn- 
sută

. _ ___ ,___ din
de agenția FRANCE 

relevă că

a evocat vizita pe care, în cursul 
verii, a făcut-o în țara noastră ; 
el a dat o înaltă apreciere con
vorbirilor avute cu președintele 
Consiliului de Stat al Republi- . 
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, activității desfășura
te de șeful statului român pe 
planul vieții politice internațio
nale.

Ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan. a fă
cut o amplă expunere asupra 
realizărilor obținute de țara 
noastră în ultimii ani, sublini
ind posibilitățile existente și 
dorința părții române de a se 
da un nou impuls relațiilor din
tre cele două țări.

Au luat, de asemenea, cuvin* 
tul Pierre-Christian Taittinger, 
președintele grupului de priete
nie Franța-România din Senat, 
Edouard Bonnefous, președin
tele Comisiei culturale a ^Sena
tului, Henri Ziegler, preșbdinte- 
director general al Asociației 
Naționale a Industriei Aerospa- 
țiale, Georges Glasser, pre- 
ședinte-director general al Fir
mei „Alsthom", Ambroise Roux, 
vicepreședintele Consiliului Na
țional al Patronatului Francez 
și alți participanți.

La întîlnire au fost prezenți 
membri ai grupului de priete
nie Franța-România din Senat, 
președinți-directori generali ai 
principalelor firme industriale 
care au relații- de cooperare cu 
întreprinderile din România, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Economiei și Finanțe
lor, Ministerul Educației Națio
nale, membri ai ambasadei.

Reuniunea
Consiliului

Apariții noi pe străzile orașelor olandeze bicicleta

de Securitate
Marți seara, Consiliul de 

Securitate și-a continuat dez
baterile asupra situației din Na
mibia. Au luat cuvîntul repre
zentanții Indiei, Iugoslaviei, Su
danului. Republicii Panama, 
Australiei șl Nigerului, care, 
condamnînd în unanimitate o- 
cuparea ilegală de către R.S.A. 
a teritoriului sud-vest-africap, 
au reclamat, traducerea ime
diată în viață a dreptului po
porului namibian la autodeter
minare și independență. Ei au 
cerut secretarului general să în
ceteze contactele cu reprezen
tanții regimului de la Pretoria. 
(În intervenția sa. secretarul 
general informase că eforturile 
pe care le-a desfășurat pentru 
a determina autoritățile rasiste 
să accepte o declarație de prin
cipiu privind acordarea autode
terminării și independentei Na
mibiei au fost lipsite de orice 
rezultate practice).

După aceste luări de cuvînt, 
a fost pus la vot proiectul de 
rezoluție peruan reclamînd ru
perea contactelor cu regimul de 
la Pretoria, care a fost adoptat.

Tot marți, reprezentanții sta
telor africane membre ale Con
siliului — Kenya, Guineea și 
Sudan — și-au făcut cunoscută 
intenția de a supune atenției 
participanților un proiect de re
zoluție, care, reafirmînd faptul 
că responsabilitatea directă a- 
supra Namibiei aparține O.N.U., 
reclamă retragerea imediată a 
administrației ilegale a guver
nului R.S.A. din acest teritoriu, 
în eventualitatea refuzului A- 
fricii de Sud de a proceda în 
consecință — stipulează docu
mentul aflat în prezent în curs 
de elaborare — Consiliul de 
Securitate va hotărî imediat 
măsurile ce vor trebui luate în 
concordanță cu capitolul VII, 
referitor la sancțiuni al Cartei 
O.N.U.
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Expoziția industrială 
a României la Lusaka 
vizitată de președintele 
Zambiei
• PREȘEDINTELE REPU

BLICII ZAMBIA, Kenneth Da
vid Kaunda, a vizitat Expozi
ția industrială românească de 
la Lusaka.

înaltul oaspete a fost întîm- 
pinat de ambasadorul țarii 
noastre în Zambia, Aurel Ar- 
deleanu, și de directorul expo
ziției rămâne, Tudor Verona.

Vizitînd expoziția, președin
tele Kaunda a apreciat calitatea 
produselor prezentate, transmi- 
țînd felicitări pentru reușita 
organizării acestei prime expo
ziții industriale a României în 
Zambia.

Dimitrie Cantemir. Vfața și ac
tivitatea marelui sayant și căr
turar româți au făcut obiectul 
unor expuneri deosebit de inte
resante . -și • documentate.- - Au 
conferențiat H. Nahav.andi, rec
torul universității, A. A.rdalan, 
secretar general al Comisi
ei -național^ iraniene ■ pentru 
UNESCO, profesor - Universitar 
N. Bouraei.

Cu acest prilej, a foist >inau
gurată,' în incinta’ Universității 
din Țeheran, expoziția . „Dimi
trie Cantemir". Lâ . manifestare 
au luat parte : S. Shafa, vice- 
premier, însărcinat cu proble
mele culturii, cadre didactice 
univerșitare, “isjx>rici, membri ai 
corpului diplomatic, precum și 
un numeros public. .

• GRUPURI DE PA- 
TRIOȚI CAMBODGIENI au 
blocat, marți, șoseaua nr. 5 
în vecinătatea localității 
Pou Rolum, situată la 17 ki
lometri nord-vest de Pnom 
Penh. Comandamentul lon- 
nolis,t a hotărît trimiterea 
unor importante forțe în zo
na șoselei 
cercare de 
patrioților

In memoria lui 
Dimitrie Cantemir
• ÎN AULA UNIVERSITĂ

ȚII DIN TEHERAN a avut loc 
o întrunire festivă consacrată 
împlinirii a 300 de ani de la 
nașterea domnitorului român

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că, de la 1 ianuarie -1974, 
Republica Democrată Germană 
devine cel de-al 124-lea stat 
membru, al Organizației Inter
naționale a Muncii. Ambasado
rul R.D.G. a remis, marți, la 
Geneva, directorului general 
ad-interim al acestei • organizații 
declarația oficială prin care 

solicită primirea' în

nr. 5,. într-o . în- 
a opri înaintarea 
spre capitală.

★

Din Pnom Penh se 
că premierul echipei 
teriale lonnoliste. In 
și-a prezentat demisia, 
țiune privită ca o nouă ma
nifestare a adîncirii diver
gențelor în rîndul conducă
torilor de la Pnom P.enh, ca 
urmare a înfrîngerilor sufe
rite pe plan militar și a în
răutățirii continue a condi
țiilor economice în zonele pe 
care le mai controlează.

anunță 
minis* 

Tam, 
ac-

Arestări în Portugalia
• JOAO RESENDE, membru 

al Partidului Comunist Portu
ghez, aflat în ilegalitate, a fost 
arestat — informează un ma
nifest al partidului difuzat 
marți, clandestin, la Lisabona. 
Resende a avut un rol impor
tant în organizarea mai multor 
acțiuni studențești, în calitate 
de membru al conducerii Aso
ciației studenților din Institutul 
Superior Tehnic din Lisabona 
și ca președinte al Asociației 
studenților de la Facultatea de 
construcții din Porto.

Pe de altă parte, un comuni
cat al Ligii de unitate și acțiu
ne revoluționară din Portugalia 
(L.U.A.R.), difuzat la Paris, a- 
nunță arestarea de către auto
ritățile portugheze a conducăto
rului acestei organizații, — 
minio de Palma Inacio, și 
tor militanți ai L.U.A.R.

dreptul de a cumpăra petrolul 
oferit, în cadrul unei 
internaționale, de 
Națională iraniană a 
El a precizat că, în 
tracteJor semnate cu 
respective, Iranul va 
nic, în primele șase 
anului viitor, 272 222 
de petrol, la un preț ______
între 16 și 17,34 dolari barilul, 
în funcție de calitate. Pină a- 
cum, după cum arată agenția 
France Presse, prețul mediu al 
petrolului brut iranian era de 
3,30 dolari barilul.

licitații 
Societatea 
Petrolului.- 
baza con- 
societățile 
livra zii— 
luni ale 

470 000 de barili 
variind

Un O.Z.N identificat

Her- 
a al-

Petrol la... licitație
• UN PURTĂTOR DE__

VÎNT a'l guvernului iranian a 
anunțat, marți, că cinci socie
tăți străine și-au adjudecat

cu-

• UN OBIECT ZBURĂTOR 
ce provocase agitație în rindul 
locuitorilor din Torino și din 
zonele apropiate, care socoteau 
că au de-a face cu un obiect 
zburător neidentificat (O.Z.N.), 
s-a dovedit a fi un balon fran
cez de oercetări, lansat, la 16 
noiembrie, la Lyon.

Devenit obiect de controver
să in ziarele ' locale, fotografiat 
și analizat în relatări senzațio
nale, acest... O.Z.N. a fost găsit 
de un țăran în crengile unui 
copac

R.D.G. 
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