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Anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei, 
anul Congresului al Xl-lea al Partidului se definește 

de la bun început printr-un puternic caracter mobilizator

CHEMĂRILE LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
expresie a hotăririi noastre de acțiune pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen

Măiestria profesională, ajunsă în teritoriul artei, scoate la ireală noi frumuseți gravate pe obiec
tele atît de utile în universul material al familiei. Din mîinile tinerilor de la Fabrica de sticîa de 
menaj și corpuri de iluminat Dorohoi, mărturie această imagine oferită de Tamara Murarti, utilul 

. ' și frumosul intră în casele noastreAngajat cu toate energiile, cu toată capacitatea 
sa de muncă și creație în opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, poporul nos
tru a pășit in anul 1974 animat de hotărîrea fermă 
de a cinsti mărețele evenimente din viața patriei 
și a partidului - împlinirea a trei decenii de la in
surecția națională antifascistă armată, moment is
toric care a marcat trecerea pe calea făuririi unei 
noi orînduiri sociale, și Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. 
construcției economice, în întreaga viață 
politică, 
nomice 
loroase

orînduiri sociale,
- cu înfăptuiri deosebite în toate domeniile 

’ ’ _ ’ social-
i. Colectivele de muncă din unitățile eco- 
- care, în anul trecut, prin rezultate va- 

i dobîndite în activitatea de producție, au

confirmat realismul prevederilor planului cincinal, 
marile posibilități și resurse de care dispune eco
nomia noastră națională, uriașa capacitate de crea
ție a oamenilor muncii - și-au stabilit insuflețitoare 
angajamente pentru o nouă etapă de muncă, anul 
1974 lansînd mobilizatoare chemări la întrecere 
către toate celelalte unități din ramurile respective, 
în înfăptuirea acestor angajamente colective orga
nizațiile U.T.C., toți tinerii muncitori, țărani, ingi
neri, tehnicieni efc., angajați sub deviza „Tineretul 
- factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen", își afirmă hotărîrea de a fi în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste menite să contribuie 
la accelerarea dezvoltării social-economice a pa-

triei noastre. Cu toții sînt însuflețiți de sublinierea 
făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
comună a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale □ României, din noiembrie 
1973, că prevederile planului pe 1974 „asigură dez
voltarea în continuare a avuției noastre naționale, 
îmbunătățirea și modernizarea structurii economiei, 
valorificarea tot mai rațională și eficientă a resur
selor umane și materiale ale societății, înfăptuirea 
integrală și chiar devansarea prevederilor cincina
lului în domeniul creșterii nivelului de trai al po
porului".

RITM INTENS PE ȘANTIERELE 
NOILOR OBIECTIVE METALURGICE

Astăzi publicăm în pagina a IlI-a chemările adresate de:
S Combinatul siderurgic Hunedoara către toate întreprinderile din industria metalurgiei feroase 
O Cooperatorii din Scornicești-județul Olt către toate cooperativele agricole din țară;

către întreaga țărănime cooperatistă

Judecind după ritmul intens 
în care se desfășoară lucrările 
de construcții-montaj pe șantie
rele noilor sale obiective, meta
lurgia are toate șansele de a 
alinia, în acest an, la startul 
producției de metal importante 
agregate, creîndu-și condiții pen
tru realizarea cu succes a sarci
nilor sporite de plan. Pentru 
Combinatul siderurgic de la Ga
lați, de pildă, 1974 este un an 
de vîrf. Volumul lucrărilor de 
construcții-montaj crește cu 30 
la sută față de nivelul atins in 
1973, urmind astfel ca în cursul 
celui de-al patrulea an al cinci
nalului, zestrea productivă a 
marii platforme industriale să 
se întregească cu încă zece noi 
capacități, printre care cel de-al

4-lea furnal de 1 700 mc, a treia 
baterie de cocsificare, cu o ca
pacitate anuală de 330 000 tone, 
prima capacitate de 1,5 milioane 
tone oțel lingou, din cadrul blo
cului doi al oțelăriei cu conv'ef- 
tizoare, două capacități de cite 
75 000 tone oțel aliat, noi capa
cități la laminorul Slebing. la
minorul de benzi la cald și al 
celui de benzi la rece. Pe șan
tierul furnalului, cel mai impor
tant dintre noile agregate, sta
diul lucrărilor a devansat pre
vederile înscrise în grafice cu o 
lună. De asemenea, ritmul alert 
înregistrat pe șantierul bateriei 
de cocsificare ar permite ca 
acest agregat să fie predat be
neficiarului cu 30 de zile mai de
vreme.
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ÎN NOUl AN?

La Călugărcni, miercuri a 
fost o zi friguroasă. De di
mineață a și viscolit. în viața 
satului, a oamenilor săi, 
miercuri, 9 ianuarie, a fost 
o zi ca toate celelalte din 
această iarnă. Ceasul „i-a 
chemat“ la lucru, ca de obi
cei, pe mecanizatorii stațiu
nii, pe îngrijitorii Com
plexului zootehnic intercoo- 
peratist de la Brâniștari, pe 
membrii celor patru coope
rative agricole, pe funcțio
narii instituțiilor, iar la șco
lile comunei (liceu și profe
sională de mecanici agricoli) 
practic clopoțelul a sunat: 
au fost prezente toate cadre
le didactice care au pus la 
punct ultimele probleme îna
intea reluării cursurilor de 
după vacanță. Ce au făcut 
tinerii satului în această zi ? 
La ce acțiuni politico-edu
cative și de muncă inițiate 
de către organizația U.T.C. 
au participat ? In ziua a- 
ccasta ne-am considerat și 
noi tineri ai comunei Călu
gărcni.

Inginerul Ilie Muscalu, membru al comitetului U.T.C. de la S.M.A. 
Călugăreai discută cu un grup de tineri mecanizatori despre ac
țiunile politico-educative ce se află în atenția comitetului pentru 

săptămînile viitoare
Foto : O. PLECAN

Cum se
împlinește
un vis...

0 zi printre cei șapte sute 
ile tineri ai Căiugărenilor

Reportajul în pagina a 3-a

Vasile Tatu a fost pînă acum 
cîțiva ani muncitor la Combina
tul de vinificație din Valea 
Călugărească. Astăzi, in drep
tul numelui își poate scrie par
ticula „ing.", fiind absolvent al 
Facultății de chimie alimentară 
din Galați, cercetător la Insti
tutul de cercetări pentru viti
cultură și vinificație din Valea 
Călugărească. Simplu, nu ? Un 
muncitor tinăr beneficiază de 
condițiile optime create de stat, 
face liceul, la seral, apoi facul
tatea. Lucrarea de diplomă : 
„Prepararea vinurilor roșii prin 
încălzirea strugurilor“, notată 
cu calificativul maxim ca și no
tele din timpul anilor de studii, 
îl situează printre primii și îi 
oferă la repartizare un post la 
Institutul de cercetări și proiec
tări alimentare din București. 
După o lună de zile, directorul 
Institutului nu-și poate ascunde 
surprinderea ascultind doleanțe
le proaspătului cercetător : ,,v-aș 
ruga să mă ajutați să ajung la 
unitatea unde m-am format, de 
unde am plecat“. O asemenea 
cerere a fost... ușor satisfăcută. 
Iată motivul pentru care am în
tîlnit colegul nostru de genera
ție la Valea Călugărească, in

cadrul Institutului de cercetări 
pentru viticultură și vinificație. 
mai precis in laboratorul de vi
nificație. L-am întrebat : ți-ai 
îndeplinit, Vasile Tatu, visul ?

— V-am spus că visul meu e 
să ajung mare expert in fabri
carea vinurilor. Or. nu sint 
încă așa ceva. Deci' visul mai 
este încă vis..„ parțial împlinit.

— Este importantă tema asta 
pe care o studiați : prepararea 
vinurilor roșii prin încălzirea 
strugurilor ? Mărturisesc că nu 
știam pină acum decit de pre
pararea vinurilor prin termen-. 
tare naturală. Și de ce vinurile 
roșii ?

— Cînd m-am apucat de așeăs- 
tă temă m-am gîndit în special 
la îmbunătățirea calităților vi

nurilor de masă obișnuite, a 
celor care sînt cumpărate de la 
„Alimentara“ de către majori
tatea băutorilor. Avem podgorii 
multe, bune. Trebuie să avem 
și vinuri de masă în cantități 
mai mari și maj bune.

— Și după ce terminați cu 
această instalație de tratare 
termică a mustuielii roșii, ce 
aveți de gînd să mai cercetați ?

— Să știți că probleme re
zolvabile sint încă multe la 
toate fazele de fabricație ale 
vinului. Le voi alege și eu pe 
acelea care, rezolvate fiind, să 
conducă la îmbunătățirea vinu
rilor.

Oamenii care muncesc merită 
totdeauna și un pahar de' vin.

OCTAVIAN MILEA

Am auzit iar întrebarea : 
„Unde sint zăpezile de altă
dată ?“

Poate că tocmai de aceea 
s-au mutat școli și facultăți 
la munte. Exodul a inceput 
din întîia zi a vacantei albe. 
Stațiuni luate cu asalt, caba
nele au devenit prea mici 
pentru un turism atît de 
mare, regele-schi s-a înco
ronat pe multe pîrtii, serile 
lungi de iarnă au explodat 
sub dinamitarda bandă de 
magnetofon, s-au consumat 
la discreție zîmbete, căzături, 
priviri cu înțelesuri ; „sa- 

zurgălăi“ a rămas 
numai în cintec, cea adevă
rată va fi făcută, poate, la 
vară... Că vin și spun : fată 
de cit munte avem, cit alb 
curge peste el din decembrie 
pină-n martie, vacanta — 
chiar pe trei serii împărțită

Către 
gospodarii 
munților
de VALENTIN

HOSSU - LONGIN

Convorbire cu ing. 
VALENTINA LAZĂR, 

director comercial 
din Centrala industrială 

articole casnice 
și utilaje tehnologice
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O întrebare pentru 
comitetul U- T. C. al 

Liceului „Dinicu Golescu“ 
din Cimpulung-Muscel

Meditații și mai ce?
PIRGHIA

ASPIRA ȚIILOR
de ACULIN CAZACU

Sfîrșit de trimestru școlar la 
Liceul „Dinicu Golescu“ din 
Cimpulung Muscel. Balanța ca
talogului nu dezminte renumele 
demult consolidat al acestei 
„bătrîne“ citadele școlare mus- 
celene. Clase întregi și plutoane 
compacte de elevi din alte clase 
își mențin nivelul ridicat la în
vățătură, elevii manifestînd un 
interes mereu viu față de știință, 
prelungind și aducînd procesul 
cunoașterii dincolo de orele de 
curs. Se recunoaște aici exigența 
corpului profesoral. Dar este și 
o consecință a modului în care 
tratează organizația U.T.C. în
vățătura. Rar am întîlnit într-o 
colectivitate atît de mare — 
peste 600 de elevi — un comitet 
U.T.C. care să cunoască la zi 
situația claselor și a elevilor, să

inițieze acțiuni, nu pompieris
tice, ci metodice, desfășurate pe 
tot parcursul zilelor de școală. 
Asupra caracterului acestor ac
țiuni vom mai reveni, dar con
tează enorm . că organizația 
U.T.C. alimentează un climat 
de răspundere față de învăță
tură, menține trează cerința 
muncii ritmice — cale sigură 
pentru obținerea unor profunde 
cunoștințe. Finalul trimestrului 
obligă însă la o introspecție în 
viața de organizație. Și aici este 
la fel de vizibilă consecvența 
comitetului U.T.C. ? Dar iniția
tiva ?

I-am invitat pe cîțiva mem
bri ai comitetului U.T.C. din 
liceu la o discuție pe această 
temă. Convorbirea a demarat 
anevoie și după citarea cîtorva

activități, aproape obligatorii 
prin statut, s-a așternut o tă
cere stînjenitoare. Ca să salveze 
aparențele, Simona Rădulescu, 
secretara comitetului a revenit : 
„Plenara activului din școală 
ne-a cerut să intervenim în pro
blemele învățăturii și așa în
vățătura a ajuns obiectivul nos
tru principal. Meditațiile și con
sultațiile s-au extins la toți anii 
de studiu nu numai la anul IV, 
în direcția aceasta acționează și 
cercurile pe obiecte. Am reușit 
să punem in funcțiune întraju
torarea colegială, să discutăm pe 
loc „cazurile“, imprimăm agita
ției vizuale un caracter ofensiv 
pe direcția aceasta a mobilizării 
elevilor la învățătură“.

Astfel „impus“ subiectul, dis

cutăm despre învățătură în spe
ranța că, in cele din , urmă, ne 
vom abate și in alte zone de 
unde organizația U.T.C. își 
poate desprinde „obiective prin
cipale“. Cum spuneam, este de 
apreciat finalul acțiunilor între
prinse în clase și la nivelul co
mitetului — rezultate bune Ia 
învățătură. Dar nu cumva a avut 
loc în acest scop o prea mare 
desfășurare de forțe, poate chiar 
în dauna unor compartimente 
care au rămas astfel total sau 
parțial descoperite ? Pentru că 
iată ce se înHmplă : la anul III 
D, chiar clasa Simonei Rădu-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a U-a)

Definită în fel și chip, 
„aspirația“ 'descinde, oricum, 
din ansamblul fenomenelor 
psihosociale. Ea este dorință 
proiectată spre finalitate, an
corare în simbol, așteptare și 
salt peste nevoie. Forța de 
tracțiune socială a aspirați
ilor și aria lor de extensiune 
deosebit de mare a dus la 
sporirea unei clase anume de 
preocupări științifice în acest 
sens. P. II. Chombart de 
Lauwe, unul dintre promoto
rii unei sociologii a aspirați
ilor, le socotește pe acestea 
drept „motoare ale revoluți
ilor“. Este, evident, o apre
ciere exagerată, dar în. cele 
mai multe cazuri este prefe
rabilă exagerarea în locul 
ignorării. Ignorarea înseamnă 
necunoștință de cauză, exa
gerarea înseamnă prea multă 
luare la cunoștință.

Nu vreau să tratez, în a- 
ceste rînduri. despre modelul 
teoretic al aspirațiilor. M-am

gîndit însă la o problemă 
minat de o discuție avută de 
curînd cu o tînărâ, medic 
intr-un orășel de provincie. 
Un om de aleasă profesiorui- 
litate și de corectitudine mi
nuțioasă în atribuții, ambele 
crescute pe un fond de pasiu
ne: și devoțiune în. meserie. 
Un om care a renunțat la 
„buletinul de București“ în 
favoarea nevoilor pacienților, 
care și-a făcut din satisfacția 
acestor nevoi-limită. apărute 
pe un teren de patogenie, un 
cadru de aspirații individuale.

Acest om, atent din obli
gație profesională la rezulta
tele analizelor de laborator, 
la efectele medicamentațlei 
prescrise și la comportamen
tul maladie al oamenilor, este 
atent — de data aceasta din 
motivație strict proprie și din 
nevoie de împlinire — și la 
aspirațiile pacienților săi.

(Continuare în pag. a V-a)

— nu acoperă întreaga iu
bire pentru munții de ză
padă și brazii-făclii. Tabe
rele. mai multe ca in ori
care an. au fost totuși in
suficiente, n-au dat măsura 
beției de iarnă, dorită, aș
teptată, visată chiar de cum 
au început să cadă prin fața 
ferestrelor de clasă intiii 
fulgi. Mulți, prea mulți ti
neri au rămas acasă, mul- 
țumindu-se să-și încerce 
schiurile pe înălțimile din a- 
propierea orașelor ; dar și 
aiei se cuvine o vorbă in 
plus : am participat la un 
fel de inventar al piftiilor 
naturale ce hibernează la o 
întindere de mină de marile 
aglomerări urbane. Pante 
line, păduri aerisite, poteci 
nebătutc își așteaptă umblă
torii. care în lipsa unor 
minți organizatoare bat in 
neștire străzile, și-n loc de 
pași pe zăpadă ei fac con
versații de cafenea. Un tă
vălug pentru lasat pirtia 
s-ar găsi oriunde, pirtia ar 
fi putut fi amenajată din 
vreme, cu cheltuieli zero, 
prin muncă patriotică in- 
dreptindu-se ripele, tăin- 
du-se mărăcinișurile, inde- 
părtîndu-se bolovanii. In 
două-trei zile, orașele noas
tre s-ar îmbogăți cu zeci de 
kilometri de pirtie-școală, 
pîrtii-agrement, locuri idea
le pentru concursuri de 
masă. Dar atunci s-ar vedea 
că nu sint destule schiuri, 
săniuțe, hanorace ctc., in 
prea puținele magazine de 
închiriat, sau că magaziile 
secțiilor de performantă ale 
marilor cluburi sint pline cu 
materiale ieșite din uz, din 
uzul de performanță sporti
vă. cînd s-ar cuveni transfe
rate școlilor, liceelor. Nu se 
cer lucruri imposibile, ci 
puțin consum de gindire și 
bunăvoință...

în lipsa minimelor ame
najări de care aminteam, o- 
rășenii iau drumul stațiuni- 

(Continuare in pag. a V-a)
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CONSULTAȚII PENTRU ÎNVÂȚÂMÎNTUL DE PARTID
intre toate velei
tățile pe care și le 
arogă religia, cea 
mai vehement re
clamată pare a fi 
ambiția nedisimu
lată de a impune 

oamenilor de oriunde ți oricind 
codul definitiv ți totalitar al 
conduitei lor morale. Nimic mai 
ofensiv in practica ți ideologia 
teologică, cu o prezență mai 
pregnantă in ritualurile biseri
cești, decît această tendință de 
moralizare tn sens religios a 
vieții omenești, a tot ceea ce 
înseamnă comportament diurn, 
scop și ideal, aspirații ți spe
ranțe asimilate , îndeobște exis
tenței ființei umane. Toate po
veștile „Sfintei Scripturi'* des
pre geneza universului, a omu
lui, despre sfinți ți apostoli, des
pre iad și paradis, au ca sem
nificație ultimă și fundamentală 
pretenția fanatică de a formula 
regulile de bună purtare a oa
menilor prin intermediul și ar
bitrajul grației divine.

Ce motiv au însă teologia ți 
biserica să rezerve moralei un 
loc atît de deosebit ? In primul 
rind. ți in mod esențial, această 
preocupare vine să demonstre
ze cit se poate de convingă
tor interesul cu totul excepțio
nal, dacă nu cumva exclusiv, 
pe care atît religia cit ți bise
rica îl poartă problemelor lu
mești. Ața zisa lume cerească, 
..de dincolo“, de care s-ar ocu
pa religia, nu este altceva decit 
un paravan in spatele căruia se 
vehiculează ți se prelucrează 
fățiș, deși intr-o formă metafo
rizată, dar prin aceasta nu mai 
puțin directă și premeditată, 
lumea pămintească. Devine ast
fel explicabil și simptomatic 
că, cel puțin in materie de 
morală, intr-o măsură remar
cabilă, afirmațiile religiei au 
coeficientul de plauzibilitate 
cel mai înalt dintre toate tezele 
promulgate, evidențiind punctul 
de vedere cel mai apropiat de 
realitatea vieții celor cărora li 
se adresează.

De fapt, în ce raporturi se 
află cele două forme de con
știință socială 7 Este realmente 
religia inseparabilă de morală 7 
Religia și adepții săi susțin că 
oferă unica morală valabilă ; 
că. deci, aceasta este singura 
depozitară legitimă a unui com
portament uman din partea o- 
mului. Așa să fie oare 7 Iată, 
de pildă, un argument care 
pun» sub semnul îndoielii po
sibilitate* unui răspuns pozi
tiv la această întrebare : în 
prima perioadă de după apari
ția ei. religia nu prezenta nici 
un principiu sau regulă morală, 
mulțumindu-se să inoculeze in 
conștiința oamenilor doar o vi
ziune fantastică despre originea 
universului, prin explicarea 
imaginară a unor fenomene na
turale. Religia și-a apropiat 
morala mult mai tirziu. Abia 
odată cu apariția inegalității 
sociale, teologia vădește preo
cuparea pentru elaborarea unei 
doctrine morale. Și în cazul

MEDITAȚII Șl MAI CE?
(Urmare din pag,. 1)

leseu, se fac meditații marțea 
de la 7 la 8 la chimie, sîmbăta 
după amiază la franceză, iar în 
restul zilelor... la ce e necesar. 
La anul II D, în preajma teze
lor s-au organizat meditații in
tensive aproape la toate obiec
tele, cercul de fizică a acționat 
ca o oră de. meditație, cercul de 
chimie a rezolvat experiențele 
care n-au apucat să fie făcute 
în timpul orelor. „Elevul »re un 
moral mai ridicat cînd repetă 
cu toată clasa sub conducerea 
profesorului materia pentru 
teză“ — explică Teodor Adrian 
Cenușă, un alt membru al comi
tetului. La anul III B, singura 
clasă cu profil uman, se tac me
ditații săptăminale la... latină, 
chimie și limba română. Euge
nia Stoenescu, membră în comi
tetul U.T.C. și elevă a acestei 
clase, consideră meditațiile ca 
csva necesar, firesc. Pentru toată 
clasa 7 „Da, pentru toată clasa. 
Cei buni mai repetă o dată, cei
lalți învață de-a dreptul ce 
n-au învățat pină atunci“.

Iată cum. sub firm» unei mo
dalități astfel recomandate 
(unde și cînd este cazul) elevii 
au fost aduși la același numitor, 
se practică o prelungire a orelor 
de cur« pe care le petrec in 
școală. O sursă evidentă de 
supraîncărcare, mai ales a ele

plăsmuirii ideilor etice, deși a- 
cestea sînt legate întrucitva 
organic de ansamblul concep
ției teologice, religia urmează 
un model uman și- social con
turat de practica conviețuirii 
sociale dintre oameni. Cu alte 
cuvinte, și in această privință, 
a moralei, religia trădează ca
racterul ei istoric, de clasă, ex
presie a intereselor păturilor 
dominante din societatea acelor 
vremuri și de mai tirziu.

Toate aceste argumente ates
tă faptul incontestabil că nu se 
poate vorbi de o legătură esen
țială între religie și morală, Ce 
altă dovadă mai elocventă pen
tru justificarea acestui adevăr 
decit faptul că nu există o mo
rală efectiv și eminamente re
ligioasă ci doar o concepție în 

CICLUL: Probleme de educație 
materialist-științifică

MORALA 
Șl RELIGIA

care tezele de ordin etic-lumesc 
se împletesc cu altele mistice, 
fideiste. Astfel primele tind să 
fie „modelate“ conform exigen
țelor eșafodajului ideologic al 
bisericii și în raport de ideea 
creației lumii, a existenței unei 
ființe divine atotputernice și a- 
totcuprțnzătoare.

Așadar, religia spune : „să 
nu furi“, „să nu minți“, ..să nu 
ucizi“, „să nu fii desfrinat.“, 
„cinstește-ți părinții“ etc. Este 
ceva imoral in a predica oame
nilor asemenea recomandări ? 
Desigur, nu ! Totuși, o observa
ție trebuie făcută întrucît dis
cutăm despre pretențiile etice 
ale teologiei, anume că toate 
aceste norme nu au nimic in
trinsec cu religia, ci aparțin 
unui comportament uman pozi
tiv capabil să favorizeze con
viețuirea oamenilor în societate. 
Ele nici nu au fost inventate 
de religie, ci numai preluațe 
întocmai dintr-o realitate con- 
cret-istorică cu specific uman 
absolut. Nimic misterios, nimic 
revelat, nimic nerațional în na
tura lor, in solicitarea respec
tării acestora în viața ome
nească.

Ce face însă religia ? Mai în- 
tii le scoate din domeniul vie

vilor conștiincioși, supraîncăr
care atît de des acuzată. Și un 
mijloc de diminuare a rolului 
muncii personale, de încurajare 
a comodității. Meditațiile aces
tea patronate de profesori sînt 
dublate de „întrajutorarea cole
gială“ care atentează, in ultimă 
instanță, tot la timpul elevilor 
care-și fac datoria de elevi.

Problema se poate pune și 
altfel : venind de două, trei ori 
pe săptămină în plus la școală 
(meditația consumă nu numai o 
oră sau două ci și timpul petre
cut pe drum 1) cînd mai ai răga
zul să inițiezi și să organizezi 
alte activități, tocmai acelea 
menite să pună în valoare per
sonalitatea atît de diversă a 
elevilor și să răspundă interese
lor lor multiple ?

Ca să nu existe nici un dubiu 
precizez că nu este vorba de 
adunările generale — ele se țin 
cu regularitate, ori de învăță- 
rpintul politic — și acesta s-a 
desfășurat. După cum nu este 
vorba de informări politice, ma
nifestări spot ti ve sau reuniuni.

La un moment dat Mircea 
Moldoveanu, membru al comite
tului U.T.C. și elev în anul III 
C (specială de chimie) a început 
să vorbească despre „clubul de 
simbătă seara“ al clasei lor. Se 
intîlnesc și discută pe o temă 
dinainte stabilită (despre civili
zațiile extraterestre ori viitorul 

ții reale, le socotește porunci 
divine și apoi le oferă oameni
lor drept norme izvorîte din
tr-o lume de „dincolo“ de ei, 
emanație a grației divine. Nu 
se mulțumește insă numai cu 
atît ! După ce a legat morala 
de dumnezeire, merge mai de
parte și o asociază, într-o ma
nieră foarte lumească și deloc 
morală, de forțe sociale de o 
anume factură, respectiv de 
clasele exploatatoare. Nici în 
această direcție religia nu face 
vreun mister din intențiile pe 
care și le-a asumat. Le afișea
ză deschis, deși nu s-ar putea 
spune că și cinstit, în concor
danță cu felul arogant de a a- 
firma că vorbește în numele 
tuturor oamenilor, fără discri
minare, din punctul de vedere 

al eternității existenței aces
tora. Ca să ne convingem că 
lucrurile stau așa și nu altfel, 
nu avem decît să răsfoim pagi
nile Bibliei unde găsim din- a- 
bundență texte care evidențiază 
acest adevăr. Iată cîteva : „ori
ce stăpînire vine de la Dum
nezeu“ ; „robilor, supuneți-vă 
stăpinilor voștri, dar nu numai 
celor buni, ci și celor răi...“ ; 
„Iubiți pe dușmanii voștri, bi- 
necuvîntați pe cei care vă bles
temă, faceți bine celor care vă 
urăsc și rugați-vă pentru cei 
care vă supără și vă prigonesc“: 
„fericiți cei flăminzi și însetați 
de dreptate că a lor este împă
răția cerului“.

Să comparăm acum cele două 
categorii de sentințe biblice, 
Dacă le privim din poziția unei 
vieți omenești normale — și nu 
avem nici dreptul și nici posi
bilitatea rațională de a le apre
cia altcum — apare cit se poate 
de evident că cele din a doua 
categorie sînt pur și simplu 
absurde, nefirești, inacceptabile 
și impracticabile. Cine oare, ne 
adresăm, firește, unui om caro 
gîndește și trăiește în limitele 
rațiunii umane, ar fi gata să 
accepte o fericire flămindă și 
nedreaptă numai in virtutea 

energeticii' — ca să ofer doar 
două subiecte) și pentru care se 
pregătesc toți cei interesați ; se 
ascultă muzică, se comentează 
ceea ce se ascultă, se dansează. 
Clasa are propria sa formație de 
muzică ușoară ai cărei membri 
nu sînt numai interpreți ci și 
compozitori ; cum nu mai există 
o altă formație în școală tot a- 
ceasta a fost ridicată și la ran
gul de orchestră a liceului. Anul 
III C a organizat și o reuniune 
pentru restul colegilor care 
a ajuns acum un punct de refe
rință pentru risipa de fantezie 
cheltuită în asigurarea progra
mului, pentru bunul gust dove
dit în alegerea muzicii, pentru 
întreaga ținută a serii. Chiar 
atunci cînd Mircea Moldoveanu 
relata experiența organizației 
lor, ceilalți membri ai comitetu
lui prezenți interveneau cu un 
soi de „invidie colegială“: da, 
cei de la III C sînt un colectiv 
unit, știu ce vor, au inițiativă; 
le reușește ceea ce întreprind.

Inițiativa și spiritul organiza
toric, capacitatea de a „desco
peri“ ce-i interesează pe uteciști 
și a răspunde acestor interese 
nu este monopolul anului III C, 
(colectiv înscris la concursul 
nostru). De ce oare nu s-au 
„contaminat“ și alte clase ?

în liceu a fost creată societa
tea elevilor „Excelsior“, sub 
egida căreia ar urma să se des

speranței deșarte că in „împă
răția cerului“ se va servi la 
masa îmbelșugată de bucate a 
lui dumnezeu cel drept și bun ? 
Este moral să îndoctrinezi oa
menii cu o „morală“ clădită pe 
ceea ce va fi după moarte cînd 
știi foarte bine că totul este 
minciună ?

După judecata cea mai ele
mentară, o morală autentică 
presupune o pledoarie pentru 
bine și împotriva răului. Reli
gia nici nu se sinchisește de 
așa ceva, cerînd oamenilor su
punere indiferent de ce este 
bine și ce este rău. ba chiar al- 
terînd valoarea adevărată a bi
nelui. Este cineva . capabil să-și 
iubească dușmanii, iar după ce 
a fost pălmuit pe un obraz să-1 
întoarcă și pe celălalt ? Nimeni 
nu a făcut vreodată acest gest, 
inclusiv preoții „presupuși“ cei 
mai „fără prihană“ dintre mu
ritori. Se știe doar cu cită ar
doare și-au urmărit ei dușma
nii; pe atei în special. Rugul 
care l-a ars pe Șervet, descope
ritorul circulației sîngelui, a în
semnat oare o acțiune morală 
din partea bisericii ? Sancțio
narea unui om pentru demon
strarea unui adevăr fundamen
tal pentru binele civilizației 
umane poate fi admisă ca o a- 
titudine conformă normelor mo
ralității ? Nu, niciodată ! Nu pot 
intra în universul valorilor mo
rale asemenea acțiuni, aseme
nea atitudini.

In concluzie, ce model oferă 
religia 7 Fișa lui caracteriolo- 
gică cuprinde resemnarea, mila, 
supunerea, disprețul pentru „de
șertăciunile acestei lumi“, as
cetismul, izolarea. Adică trăsă
turile unei vieți inumane, ale 
unui om mutilat și frustat în 
ceea ce are mai de preț, ome
nia, dragostea de viață, acțiu
nea, atașamentul față de seme
nii săi, mîndria răzvrătirii și a 
dreptății. „Adevărații creștini 
sînt făcuți pentru a fi sclavi“ 
— spune Rousseau comentfnd 
Biblia. Or, oamenii nu sînt fă
cuți să fie sclavi. Civilizația pe 
care au creat-o printr-un mi
lenar efort colectiv dovedește 
tocmai acest lucru. Minunata 
operă săvîrșită nu datorează 
nimic resemnării, milei, ori su
punerii, ci, exclusiv îndrăzne
lii, faptelor unor oameni, care, 
în practică, s-au arătat stăpîni 
pe ei înșiși și pe destinul lor, 
care este mai presus de orice 
dumnezeu, de orice religie.

In realitate, dialogul nu se 
poartă între religie și morală, 
ci între religie și viață, căci 
morala veritabilă înseamnă 
viață, viață omenească în cel 
mai curat și mai deplin sens al 
ei. Ceea ce religia nu a înțeles 
vreodată nici nu a vrut să în
țeleagă, și de aceea absurdul, 
fantezia aberantă. obtuzitatea 
cea mai crasă și-au găsit în 
dogmele ei expresia cea mai 
„sublimă“. Și nu s-ar zice că 
aceasta constituie un merit. 
Dimpotrivă.

TRAIAN GINJG

fășoare întreaga viață științifică, 
cultural-artistică și sportivă a 
colectivului. Fiind a elevilor, 
teoretic, ar trebui ca însuși co
mitetul U.T.C. să răspundă de 
societate, să vegheze ca ea să 
nu-și dezmintă menirea. în fapt, 
societatea pare o emblemă aurită 
pe dinafară, pentru că dinăun
tru... Cercurile se aliniază la 
meditații, activitatea sportivă 
se duce oricum, formațiile artis
tice sint animate mai curînd de 
profesori etc. etc. Dintr-un son
daj efectuat ad-hoc, membrii co
mitetului nu și-au amintit decît 
o manifestare a societății la 
care au participat : concursul 
despre viața și opera lui Dimi- 
trie Cantemir. Poate că au fost 
și alte manifestări dar mai 
nimic nu s-a detașat, prin tema
tică sau organizare, de obișnuit, 
de banal.

Și așa. în speranța că societa
tea va oferi și niște lucruri mai 
interesante, s-a scurs, un tri
mestru de școală. Poate insă fi 
trecută tot in contul societății și 
viața ternă, anonimă, sub sem
nul căreia vegetează organiza
țiile U.T.C. din clase ? Iată un 
posibil subiect de dezbatere pen
tru prima ședință de lucru a 
comitetului U.T.C. din liceu, cu 
atît mai mult cu cit exista aici o 
organizație de clasă — anul III 
C — care oferă un generos mo
del de activitate ?

Poetul
Alexandru Andrițoiu 

ne vorbește despre o 
inițiativă a Comitetului 
județean Bihor al U.T.C 
și a revistei „Familia“

SERI
CULTURALE 

in întreprinderi 
și la sale

Clubul întreprinderii de alu
mină din Oradea a găzduit o 
seară literar-artistică dedicată 
tinerilor de aici, în organizarea 
Comitetului județean Bihor al 
U.T.C. și a revistei de cultură 
„Familia“. S-a inaugurat astlel 
seria unor seri culturale progra
mate lunar, de fiecare dată in
tr-un alt colectiv de muncă din 
industrie ori în principalele co
mune ale Bihorului. Pentru a 
sublinia această inițiativă am 
purtat un dialog cu poetul Ale
xandru Andrițoiu, redactorul șef 
al revistei.

— Ne-am propus să ne consti
tuim intr-un cenaclu complex Ia 
întilnirile căruia să participe 
toți creatorii de frumos din toate 
domeniile. în această primă sea
ră au participat, o seamă de 
poeți, de actori, de dansatori, in
terpreți de muzică populară și 
ușoară, un caricaturist.

Referindu-mă concret la prima 
seară : a fost recitată poezie pa
triotică, poezie de dragoste, pas
teluri ; actorii au dat glas liric 
prieteniei dintre artiștii români și 
maghiari ai Teatrului de stat 
din Oradea, fiind vorba de poe
zii proprii și ale poetului oră- 
dean Ilorvath Imre. Dansurile 
au fost prezentate de formațiile 
școlii populare de artă și de 
ansamblul tineretului ..Lioara" 
din Oradea. în final, caricatu
rile, făcute după chipul și ase
mănarea celor din sală, au fost 
împărțite acestora. Sînt. desi
gur, primele noastre idei ne 
care, firește, dorim să le îmbo
gățim.

— Ce surpriză ne rezervă se
rile următoare ?

— Văd viitoarea manifestare 
într-o îmbinare armonioasă a li
teraturii cu artele frumoase, în 
«ensui că vom proiecta pentru 
participanți capodopere ale pic
turii și sculpturii românești și 
universale, pe care François 
Famfil, redactor de specialitate 
la revistă, le va tălmăci în sen
sul popularizării. Văd pe urmă 
o seară a literaturii și muzicii, 
în care capodopere ale muzicii 
românești și universale vor fi 
tălmăcite de către un specialist. 
Dar ceea ce vreau să menționez 
este că intrarea noastră în me
diul muncitoresc, debutul acesta 
intr-una din cele mai importante 
uzine bihorene esțe un început 
promițător. Noi’ vom cutreierași 
cîteva sate cu aceste seri, vom 
merge în școli, in instituții și, 
firește, fiecare program va fi 
mulat pe specificul unității res
pective.

POPA IOSIF

La întreprinderea de produse din lemn Reghin
Foto : AGERPRES
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ritica de artă (deci 
critica literară) e 
neapărat în primul 
rind critică este
tică sub sancțiu
nea neavenirii, Dar, 

cum foarte bine a spus chiar M. 
Ungheanu cu un oarecare prilej, 
nici un critic adevărat nu se li
mitează la estetic și măcar im
plicit aspectele „culturale“ și 
„ideologice“ (societatea, filozo
fia) intră în sfera sa de cuprin
dere. Arta are bineînțeles legea 
ei proprie (autonomia) dar nu 
e un fenomen ce se lasă izolat 
fără a-și pierde din substanță. 
Critica estetică nu are nimic 
comun cu estetismul care în
seamnă un minus de inteligen
ță și e totdeauna un semn sigur 
de mitocănie. Cine nu-și dă 
seama de asta cu propriile sale 
mijloace, îl va crede poate pe 
Proust care o arată pe sute de 
pagini în salonul Verdurin și o 
mai spune și explicit în cîteva 
pagini din Le temps retrouve. 
In tot cazul de faptul că un 
adevărat critic estetic nu poate 
să nu meargă mai departe de 
sfera esteticului stă mărturie la 
noi Istoria civilizației române » 
lui Lovinescu.

Lovinescu a rămas pentru 
toată lumea modelul de critică 
estetică, ceea ce e fără îndoială 
just și tot fără îndoială pasibil 
de unele rectificări (care, pen
tru cine judecă așa cum spune 
Ungheanu — „cu toate piesele 
pe masă“ țin de ordinul eviden
ței). De multe decenii s-a înce
tățenit fără verificare obiceiul 
(exceptînd doar scriitorii de la 
..Viața românească“ al căror 
credit e însă destul de uzat și 
care comit dealtminteri eroarea 
contrară) de a recurge la exem
plul lui Ibrăileanu pentru a-1 
strivi pe Lovinescu. Unul din 
meritele cele mai de seamă ale 
lui M. Ungheanu este consec
vența (unică la știința mea prin 
inteligență, prin precizie, prin 
putere de convingere probatoa
re) cu care îl apără pe Ibrăilea
nu. El arată (ar trebui și pot 
spune „reamintește“) că Ibrăi
leanu, aparentul provincial a- 
nacronic, a fost primul nostru 
critic eliberat de complexele de 
inferioritate ale confruntării cu 
marile literaturi, primul care a 
avut conștiința valorii în sine 
a marilor noștri scriitori (adică 
a universalității lor intrinseci) 
și a scris despre ei pagini fun
damentale. Părtinirile lui de 
cenaclu nu sînt nici mai îndă
rătnice nici mai disproporționa
te decit ale lui Lovinescu și ori
cind Luciei Mantu, de pildă, îi 
poate fi opus Ticu Arhip. Dar

Născut în 1939 la Slo
bozia, absolvent al Fa
cultății de filologie din 
București (1963), a publi
cat volumele : Campanii, 
Ed. Eminescu, 1971, Ma
rin Preda, Vocație și as
pirație, Ed. Eminescu, 
1973, Pădurea de simbo
luri, Ed. Cartea româ
nească, 1973.

nu strică să „reamintim" și fap
tul că pe Hortensia Papadat- 
Bengescu a publicat-o mai înlii 
Ibrăileanu tot așa cum pe Ion 
Barbu l-a publicat mai întîi Lo
vinescu și amindoi criticii au 
prizat, bineînțeles, la acești 
mari scriitori mai ales partea 
imatură a operei lorș dar pe care 
o giraseră. Ar mai fi de spus 
unele lucruri cu privire la așa- 
zisul „poporanism“ al lui Ibrăi
leanu. mal exact al lui Stere, 
dar aici nu e vorba de Ibrăilea
nu decît în măsura în care de 
el vorbește M. Ungheanu.

„între acești autori lipsiți de 
eleganță — scrie Ungheanu — 
lingă Slavici, Rebreanu sau 
Hortensia Papadat-Bengescu il 
așezăm pe Ibrăileanu. Ca și a- 
ceștia criticul „Vieții românești“ 
e un scriitor dens, substanțial“. 
Intre aceștia îl așezăm și noi pe 
Ungheanu care, ca și ei. și mai 
ales ca Rebreanu, e un scriitor 
dens și substanțial și tot ca ei 
e, după opinia multora, lipsit de 
eleganță. De fapt el are elegan
ta funcțională a unei solide ți
nute.

Din fericire ne-a venit de o 
vreme termenul de „scriitură“ 
care ne ajută să scăpăm de am
biguitatea noțiunii de „stil“. Doar 
ne ajută, dar nu ne scapă chiar 
de tot, dovadă că Ungheanu 
deși în unele locuri face preci
zările. necesare. în altele (și 
chiar într-un titlu de capitol s 
Prejudecata stilului) cade în a- 
ceeași ambiguitate. „Acolo unde 
există o construcție — zice el 
stilul e mai puțin prețios“. Ba 
nu, mai ales unde e o construc
ție stilul se impune neapărat, 
dacă e să fie cu adevărat un 
edificiu și nu o hardughie sau 
o baracă. Tot ce e expresie a 
spiritului uman rezistă prin stil 
și numai prin stil ; pentru a lua 
un exemplu mai puțin uzitat, 
iată un filozof german Bardili, 
contemporan cu Hegel și care 
a elaborat un sistem înrudit cu 
al acestuia, dar cine în afară 
de specialiști (specialiști nu fi-

M.UtMOMKANU

Pădurea 
de 
simboluri

lozofi) 11 mai citește 7 N-a avut 
stil, în vreme ce marea con
strucție hegeliană cu toate as
peritățile și impedimentele ei 
are un stil de catedrală. Dealt
minteri Ungheanu știe foarte 
bine despre ce e vorba și tot în 
legătură cu Ibrăileanu scrie : 
„E o aberație a se afirma că nu 
avea stil. Nu toate stilurile sînt 
făcute să placă și nu toți auto
rii țin să nu-și incomodeze ci
titorii“, iar in alt loc citează un 
lung pasaj al lui Lovinescu în 
care acesta spune că stilul „ple
toric“, „supărător“. „obscur“, 
„pedant“ al Hortensiei Papadat- 
Bengescu „raportat la bogăția 
fondului și la ritmul sufletesc e 
nu numai un stil necesar ci șr- 
unul perfect“.

Lui Ibrăileanu cu toată lipsa 
lui de eleganță, nimeni din cei 
care l-au citit nu are impruden
ța să-1 conteste „spiritul de fi
nețe“ și simțul nuanțelor. Lui 
Ungheanu i se atribuie mai cu
rînd un „spirit geometric“ decit 
unul de finețe. E sigur insă că 
mult mai mult „stil“ adică mai 
impunător pe mari suprafețe, 
pretinde spiritul geometric, care 
e unul de construcție. Dar spiri
tului geometric îi este absolut 
indispensabil simțul nuanțelor. 
Ungheanu il stăpinește cu infai
libilă siguranță dar fără a face 
inventarul tuturor nuanțelor 
merge direct la cele esențiale, 
la cele mai revelatorii, pe care 
le formulează ritos, definitiv, 
deducînd apoi lapidar și fără 
circumlocuțiuni, tot ce decurge 
din datele constatate. Nu se 
pronunță însă decît in deplină 
cunoaștere a „dosarului“ sau 
cum spune cu toate „piesele pe 
masă“ și cu criteriile, reperele 
și „jurisprudența“ bine stabi
lite.

Simțul acesta al preciziei în 
nuanță, îl face să găsească tot
deauna epitetul cel mai izbitor 
și mai propriu (de ex. „Dis-^ 
cursul cu un efect atit de hri- 
zanl“ (s.n.) al lui Duiliu Zamfi- 
rescu cu ocazia recepției la A- 
cademie) sau referința neaștep
tată și incontestabilă, ca în ca
zul lui Sadoveanu căruia-i con
sacră ca și lui Ibrăileanu, patru 
capitole și-l raportează la ceea 
ce numește spațiul epic londo- 
nian. In adevăr, după ce în pri
ma instanță l-a confruntat pe 
drept cuvînt cu R. Kipling trece 
la a doua și ultima instanță la 
care temele fundamentale ' ale 
lui Sadoveanu sînt coroborate, 
la baremul și categoria lor pro
prie. cu Jack London și William 
Faulkner. Această raportare a 
lui Sadoveanu la un cosmos cu 
nume anglo-saxone și mai cu 
seamă american distruge Cîteva 
vechi platitudini și amendează 
cîteva vechi păreri care circulă 
în legătură cu prozatorul nos
tru. Transcriu aici o frază a lui 
Ungheanu care-mi pare esen
țială : ,,’Mihail Sadoveanu des
coperă acel fel de conflict și 
spațiu pe care l-am numit con
vențional londonian. deschizînd 
prin revelarea unei geografii 
umane, nesesizată de precursori, 
largi, porii unei proze eliberată 
de ticurile intrigii sentimentale 
și ale solilocviilor psihologice“ 
(sub. n.).

Stilul lui M. Ungheanu este 
tn spiritul Codului civil și al 
rezoluțiilor napoleoniene. E un 
stil rezistent și dur. fără suple
țe, dar cu ascuțișuri de silex.
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pascu știa că sub aparențele unei antene obișnuite de radio, 

doar cu puțin mai lungă decît cea „normală“, se poate ascunde 
una cu amplificator de intensitate, și el constată cu bucurie că 
antena Porsohe-ului se afla montată pe partea stingă a mașinii, 
pe aripă, lingă parbriz.

Revenind la mașina sa. îsi spuse că fusese cit se poate de 
inspirat cînd chemase I.M.S.-ul pentru a-1 aduce aici, numai 
că atunci el se gindise dpar că in l.M.S. se va putea mișca 
mult mai în voie, ferestruicile montate în prelata acestuia erau 
de o perfectă discreție, da, I.M.S.-ul se preta de minune inten
țiilor sale. îi explică șoferului despre ce este vorba, după care 
se îndreptară cu mașina spre locul unde se găsea Porsche-ul.

__ Uite aici trebuie s-o lovești, ii arătă Pascu șoferului locul 
unde era montată antena. Cînd ajungi în dreptul mașinii, iei 
scurt volan stingă și tragi frina de mină.

— Lăsați că știu eu, tovarășe căpitan... spuse șoferul pe un 
ton puțin ofensat.

— Să n-o pocnești prea tare ! Cit să se îndoaie tabla chiar 
șilb antenă.

Șoferul iși cunoștea meseria frînată doar pe roțile din spate, 

mașina, din cauza mișcării bruște a volanului spre stingă, de- 
rapă cu spatele în sens invers. Se auzi un zgomot de tablă în
fundată și Pascu se repezi intr-acolo.

Antena scăpase, dar principalul fusese făcut. Strecurindu-se 
repede printre cele două mașini, ca pentru a vedea cit de tare 
fusese lovit Porsche-ul, apucă antena și o frînse, indoind-o din 
direcția șocului.

Șoferul coborî din1 mașină, iși examină opera, și începu să 
se vaite, apucindu-și capul cu miinile.

— Aoleu, ce-am făcut ! Fir-ar al dracului de cline, fir-ar a 
dracului, cum mi-a ieșit el în față '...

— Asta-i oltean ! zimbi Pascu în întuneric, indepărtîndu-se 
m grabă de lîngă Porsche-ul Iui Nythan.

Ofițerul de circulație desena pe schițg poziția Citroenului in
trat in barieră, cînd se prezentă la el șoferul I.M.S.-ului.

— Am făcut un accident, tovarășe locotenent major.
— Cum ai făcut accident ? nu-i veni acestuia să creadă.
— Mi-a sărit în față un cîine care venea din pădure. A țîșnit 

de după o mașină... Era să mă bage în șanț. Am derapat o țiră 
la frînă și-am lovit cu laterala I.M.S.-ului o mașină străină.

— Ce mașină străină ? Unde-ai lovit-o ? Cind, mă ?
— Acu. Aci. arătă el in direcția pădurii.
— Fir-ați ai dracului că nu vă mai învâțați minte, ori cîte 

amenzi am da, tot umblați cu frîne defecte! Ia, du-te, Stanciule, 
se intoarse locotenentul major către un plutonier de miliție, 
și vezi ce-i. A mai murit unu’ pe Giurgiului, acu ăsta... Dă în
coace carnetul ! li ceru el șoferului, făcindu-i semn cu degetul. 
O lună te-ai lins pe bot de carnet ! Tragi, matale, o lună pe 
dreapta !

Șoferul îi întinse carnetul după care plecă cu plutonierul de 
miliție să-i arate ce și cum se intimplase.

— Străinul ce spune ? Acu' ai de plătit !...
— Străinul nici nu-i la mașină. Dacă era să fiu vinovat, 

o-ntindeam, că nu m-a văzut nimeni. Fir-ar al dracului de 
cîine, cică să-ți fie milă de javrele dracului !

— Da’ unde-i străinul ?
— Nu știu. O fi la accident, arătă el în spate spre barieră.
— De ce n-ai spus, mă, așa, să-1 fi chemat și pe el 7

— Dacă m-a luat tovarășul locotenent major repede...
— Hai înapoi !
— Auziți tovarășe locotenent major, străinul cu mașina pe 

care i-a lovit-o ăsta, e aici. Cică nu-i Ia mașină. întrebați dum
neavoastră...

Locotenentul major făcu cițiva pași in direcția celor din jur 
și întrebă într-o franceză destul de corectă :

— Vă rog. cine este cetățean străin, să vină încoace. I-a fost 
accidentată mașina !

Nythan tresări. Asta mai lipsea acum ! Nu-i convenea să se 
arate, să fie văzut oficial. Nu, n-avea ce face.

— E un străin lingă mine, spuse unul din șoferi, arătind cu 
capul în spate. Cască și el gura...

— Habar n-are ce bucurie îl așteaptă ! rîse altul.
— Da. poftiți, se prezentă Nythan ofițerului de miliție.
— Aveți o mașină parcată mai încolo ? arătă acesta in direc

ția pădurii.
— Da.
— V-a accidentat-o băiatul ăsta, arătă locotenentul major spre 

șoferul I.M.S.-ului.
— Grav ? întrebă Nythan fără să vrea, gîndindu-se că ma

șina îi fusese lovită în spate unde era plasat motorul Pors- 
che-ului.

— Nu, el spune că nu. Poftiți, vă rog. la mașină împreună cu 
organul nostiu de miliție pentru constatări. Sînteți asigurat, nu ?

— Da. da, am „Cartea verde“ la mine.
Văzind că fusese îndoită doar tabla lingă ușă. răsuflă ușurat. 

Antena nu conta. Nu mai avea cu cine să comunice prin radio...
— Nici o problemă ! spuse ei și. dîndu-și seama că plutonie

rul de miliție nu-1 înțelege, ii făcu semn că n-are nici o preten
ție, e un fleac lovitura asta.

Cind șoferul I.M.S.-ului mimă că n-a vrut să-1 lovească, nu-i 
vinovat, il luă de braț și se duse cu el la locotenentul major, 
snunindu-și că nu strică să facă impresie, poate ii va folosi mai 
tirziu.

— Eu n-am nici o pretenție. Se poate întîmpla oricui...
— Cumsecade om ! exclamară cițiva șoferi.
— Auziți, i-a sărit un cîine în față ! ii luă locotenentul major 

apărarea șoferului, mulțumit că nu trebuie să mai întocmească 
alte acte acum. O să vă dăm o adeverință ca să vă puteți repara 
mașina la un atelier... Iar tu, se adresă el șoferului, să te pre
zinți cu cincizeci de lei ! Omul te-a iertat, legea insă nu 
te iartă !

— Du-te întîi și eliberează șoseaua ! 11 trimise plutonierul 
înapoi la mașină.

Nythan nu se putea hotărî ce soluție să aleagă ; să se pre

zinte în mod oficial și să declare că se va ocupa de repatrierea 
rămășițelor lui MOrel și a mașinii sale, sau să râmină in espec- 
nuare P6ntrU a vedea cum se vor desfășura lucrurile in conti-

Nu grija pentru înmormintarea lui Morel il preocupa. Un 
mort rămîne un mort, indiferent cum și unde-I îngroapă ! Si 
apoi, Morel nici n-a meritat o asemenea grijă, se dusese 
duca-se ! -

O să-i înștiințeze, probabil, ambasada... Cu toate că, venind 
aici, li se interzisese să ia contact cu ambasada țării ai căror 
cetățeni erau. „Sub nici un motiv, indiferent ce se va intimpla 
n-aveti ce căuta la ambasadă sau să luați legătura cu funcțio
narii ei !“ li se spusese pe un ton categoric.

Problema, adevărata problemă, era cum să scoată jumătatea 
valetului de treflă din ascunzătoarea portbagajului ! Se în
torcea cu misiunea ratată, dacă mai venea și fără cartea asta 
de joc... II trimiseseră pe Baxter la fund pentru ea și el înțe
legea ce se riscase cu o asemenea treabă. Ar putea s-o pățească 
și el de la ceilalți dacă cumva s-ar afla... Nu, nu se putea în
toarce fără valetul de treflă. Misiunea lui era să-1 păzească pe 
Morel, și, deci, și cartea de joc !

Să se prezinte oficial era însă destul de riscant. Veniseră 
separat, pină acum nu spusese un singur cuvînt. și, deodată 
„dați-mi mie cadavrul lui Morel, mașina“... O să le trezească 
abia atunci bănuieli 1 Și o să ia la puricat mașina centimetru 
cu centimetru pătrat.

Nici aici n-aveau de a face cu proști ! O să-i găsească pisto
lul..._ Tot bordul fusese distrus, aparatul de radio ieșise afară... 
Dacă descoperă că e o stație de emisie-recepție, îl înhață pre
cis ! Si n-o să stea mult pe gînduri pină să le treacă prin minte 
să cerceteze aparatul Porsche-ului ! Dacă nu chiar întreaga ma
șină !

N-avea altă soluție decit să urmărească ce se va întîmpla 
mai departe. Poate o lasă chiar .aici ? O zdreanță ! Și-o ridică 
mîine, pe lumină... Sau, în cel mai rău caz, o transportă un
deva...

Se hotărî să plece pentru a nu atrage atenția, rămăsese și așa 
prea mult timp aici, o să găsească el un loc de unde să urmă
rească dacă a fost ridicată mașina sau nu. Avea pastile cu 
cofeină...

(va urma)
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CHEMĂRILE LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ —
expresie a hotărîrii noastre de acțiune pentru 

îndeplinirea cincinalului înainte de termen
COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Către toate întreprinderile din 
industria metalurgiei feroase

Siderurgiștii hunedoreni, încadrați în efortul general al po
porului pentru înfăptuirea mărețului program trasat de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R., au obținut în 
anul 1973 realizări de prestigiu în toate domeniile de activitate.

Prin utilizarea mai bună a capacităților de producție și a re
surselor materiale, s-au realizat, peste prevederile de plan, 
27 500 tone cocs metalurgic, 24 800 tone fontă, 41 500 tone oțel 
Martin și electric, 33 400 tone laminate finite, valoarea totală a 
producției globale obținute peste plan reprezentind 147 milioane 
lei. iar a producției marfă vindută și încasată 104 milioane lei.

Au fost realizate integral contractele economice de livrare la 
beneficiarii interni și s-au depășit sarcinile de export cu peste 
24 milioane lei valută.

Creșterea eficienței economice a activității s-a materializat in 
sporirea productivității muncii peste prevederi cu 14 000 lei/sa- 
lariat, reducerea față de plan a cheltuielilor de producție cu 29 
milioane lei, depășirea volumului beneficiilor planificate cu 
peste 80 milioane lei.

Colectivul nostru a pășit în anul 1974 animat de hotărirea de 
a cinsti mărețele evenimente din viața poporului și a partidului 
— aniversarea a 30 de ani de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist și Congresul al Xl-lea al P.C.R. — cu realizări 
deosebite în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.

Exprimfnd hotărirea și voința unanimă a comuniștilor, a tu
turor sidcrurgiștilor de la Hunedoara de a asigura îndeplinirea 
înainte de termen a planului cincinal, de a contribui cu toate 
forțele la accelerarea dezvoltării social-economice a patriei noas
tre, chemăm la întrecere toate colectivele de muncă din in
dustria metalurgiei feroase, pentru depășirea sarcinilor pe anul 
1974, angajindu-ne să depășim indicatorii de plan cantitativi și 
de eficiență după cum urmează :

cocs metalurgic 6 000 tone
fontă 15 000 tone
oțel 20 000 tone
laminate 20 000 tone
piese de schimb noi produse și
recondiționate 500 tone
valoarea producției marfă 40 mii. lei
șa depășire a producției de fontă se va realiza cu cocs

din resurse interne, obținut prin producție suplimentară și re
ducerea consumurilor normate.

Pentru folosirea mai bună a capacităților și suprafețelor de 
producție, eliminarea locurilor Înguste și sporirea indicilor de 
utilizare, se vor realiza :

• autoutilări în valoare de 25 milioane lei ;
• asimilarea în atelierele proprii a unor piese de schimb 

care se achiziționează din import, în valoare de 5 milioane lei ;
• montarea a 22 mașini-unelte în spațiile existente ;
• reducerea duratei reparațiilor capitale cu : 35 zile la bateria 

nr. 3 de cocsificare, 4 zile la două cuptoare Martin, 5 zile la re
parații mijlocii la laminoare ;

• creșterea timpului efectiv de lucru la laminoare cu cel pu
țin 1 la sută.

Prin dezvoltarea și intensificarea activității proprii de cer
cetare, antrenarea largă a specialiștilor la soluționarea proble
melor complexe ale producției, stimularea gîndirii creatoare și 
inițiativei muncitorilor, vom introduce in ritm susținut in pro
ducție progresul tehnic, in care scop prevedem :

• asimilarea și omologarea a 8 noi mărci de oțeluri cu carac
teristici superioare și 2 tipodimensiuni de laminate ;
• producția de oțeluri aliate, slab aliate și carbon de calitate 

va fi de cel puțin 54 la sută din totalul oțelului elaborat ;
• dublarea producției de oțeluri inoxidabile și refractare des

tinate fabricării utilajului chimic și energetic ;
• asimilarea procedeului de tratare sub vid a oțelurilor aliate;

• satisfacerea în întregime a nevoilor de oțel beton din clase 
superioare de calitate și a oțelurilor rezistente la acțiunea coro- 
zivă a mediului ;

• finalizarea cercetărilor privind două noi procedee de fabri
care a oțelurilor înalt aliate ;
• extinderea elaborării oțelului în cuptoare electrice prin in- 

suflarea oxigenului ;
• intensificarea și definitivarea cercetărilor pentru reducerea 

consumului de cocs, metal, combustibil și energie.
în vederea satisfacerii cu promptitudine a necesităților de 

metal ale beneficiarilor, vom asigura îndeplinirea cantitativă și 
sortimentală a contractelor cu devansare de cel puțin o zi față 
de termenele trimestriale.

Pe seama depășirii producției, ridicării calității și competiti
vității laminatelor și încheierii unor tranzacții avantajoase, 
vom realiza un volum suplimentar de export în valoare de 10 
milioane lei valută.

în centrul preocupărilor noastre va sta creșterea eficienței 
economice, astfel :

• Productivitatea muncii va crește cu minimum 1 000 Iei pe 
salariat față de prevederi. Pentru aceasta vom asigura îmbună
tățirea organizării producției și a muncii, ridicarea gradului de 
mecanizare a operațiunilor cu volum mare de muncă, sporirea 
ponderii muncii în acord și acord global la peste 70 la sută din 
totalul muncitorilor de bază, extinderea metodelor înaintate de 
muncă, a experienței pozitive și inițiativelor, întărirea ordinii, 
disciplinei și răspunderii în muncă.

Vom acorda o atenție sporită perfecționării pregătirii cadre
lor prin calificarea în diverse forme a unui număr de peste 1 000 
muncitori și cuprinderea a 3 000 muncitori și a 500 cadre teh
nice în cursuri de ridicare a cunoștințelor profesionale.

• Prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, valorificarea 
operativă a cercetărilor, diminuarea pierderilor tehnologice, in
tensificarea recuperărilor de resurse secundare și întărirea spi
ritului gospodăresc vom economisi, față de normele de consum :

— cocs metalurgic 2 000 tone
— metal 4 000 tone
— materiale refractare 500 tone
— combustibili 20 000 tone c.c.
— energie electrică 4 milioane kWh
Prin executarea unor lucrări de captare și utilizare, creșterea

randamentelor termice și reducerea pierderilor, vom recupera 
din resurse secundare, suplimentar față de anul trecut, 17 000 
tone combustibil convențional.

« Pe seama reducerii consumurilor specifice, creșterii pro
ductivității muncii. îmbunătățirii calității și sporirii volumului 
producției se vor realiza :

— economii la prețul de cost planificat 12 mii. lei
— beneficii suplimentare 25 mii. lei
în domeniul investițiilor vom asigura condițiile necesare pen

tru executarea la timp a lucrărilor, astfel încît planul anual de 
investiții să fie realizat pină la 25 decembrie 1974.

Sub îndrumarea organizației de partid, comitetul oamenilor 
muncii, împreună cu sindicatul și organizația U.T.C., va lua 
măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a proceselor de 
producție și de muncă, respectarea riguroasă a normelor de 
tehnica securității și igiena muncii, reducerea poluării mediu
lui înconjurător și îmbunătățirea microclimatului in secții și 
ateliere. Vor fi construite și date în folosință 800 apartamente, 
un cămin muncitoresc cu 300 locuri, o grădiniță cu 350 locuri.

Organizațiile de partid, sindicat și U.T.C. vor desfășura o 
intensă și perseverentă muncă politico-ideologică și cultural- 
educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor sa- 
lariaților, mobilizarea energiilor creatoare ale întregului colec
tiv, în frunte cu comuniștii, la îndeplinirea exemplară a pla
nului și a angajamentelor pe 1974.

Chemarea și angajamentele ce ni le asumăm în marea în
trecere închinată glorioasei aniversări a 30 de ani de la eli
berarea patriei și a celui de-al Xl-lea forum al comuniștilor 
români, exprimă încrederea și adeziunea deplină a siderurgiș- 
tilor hunedoreni la politica internă și internațională a partidu
lui, stima și dragostea nețărmurită față de conducerea parti
dului, de secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ho
tărirea fermă de înfăptuire a prevederilor actualului cincinal 
înainte de termen.

Secretarul 
Comitetului de partid, 

PETRE LUNGU 
Președintele 

Comitetului Sindicatului, 
GHEORGHE DÎRLE

Președintele Comitetului 
Oamenilor Muncii,

COSTACHE TROTUȘ 
Secretarul 

Comitetului U.T.C., 
CONSTANTIN BORASCU

COOPERATORII DIN SCORMICEȘTI JUDEȚUL OLT
Către toate cooperativele 

agricole din farà 
Către întreaga far ani me 

cooperatista
Animați de o înaltă conștiință patriotică și comunistă, țăranii 

cooperatori din Scornicești, sprijiniți puternic, ca și pină acum, 
de secția de mecanizare a S.M.A. Scornicești care deservește 
unitatea. își exprimă hotărirea ca, sub îndrumarea permanentă 
a organizației de partid, să obțină în anul 1974 producții vegetale 
și animale superioare celor mai bune rezultate din ànii prece
denti și cheamă la întrecere socialistă toate cooperativele agri
cole din țară, țărănimea cooperatistă, pentru a pune în valoare 
resursele de care dispun, întreaga energie și capacitate de mun
că, în vederea încheierii anului 1974 — așa cum cerea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cu producții record.

Adresîndu-vă chemarea la întrecere, Cooperativa agricolă de 
producție Scornicești, care este amplasată într-o zonă cu terenuri 
podzolice de categoria a IV-a de fertilitate, își propune urmă
toarele obiective :

1) LA PRODUCȚIA VEGETALA
La cereale, în cultură neirigată vom obține în medie la hectar 

3 500 kg de grîu, cu 400 kg peste prevederi și 5 G00 kg de porumb 
boabe, cu 1,2 tone peste plan.

în legumicultură, vom realiza în cultură forțată 2 800 tone, față 
de 2 500 tone cit este planificat, revenind 180 de tone de legume 
la hectarul de seră.

La vie, amplasată în întregime pe terenuri in pantă, improprii 
altor culturi, vom depăși producția înscrisă in plan cu 1 000 kg 
de struguri la hectar.

La fructe, ne angajăm să depășim producția medie planificată 
cu 1 500 kg la ha.

La cultura inului, care va ocupa 150 hectare, vom depăși pro
ducția planificată cu 20 la sută.

2) LA PRODUCȚIA ANIMALIERA
Numărul vacilor și al junincilor va spori cu 200 față de nivelul 

anului trecut și cu 50 față de sarcina de plan pe 1974. In acest 
fel, în structura efectivelor de bovine vacile și junincile vor 
ajunge să reprezinte 65 la sută din total. De la o vacă furajată 
se va obține, în medie, cu 500 de litri mai mult lapte decît pro
ducția planificată.

Cooperativa va crește, peste prevederi, 600 de ovine de la care 
va obține, suplimentar, 2 100 kg de lină.

Numărul porcilor va fi mărit cu 20 la sută, iar sporul mediu 
zilnic de creștere in greutate, în perioada de ingrășare, se va 
cifra la 500 gr. Aceasta în condițiile reducerii cu cel puțin 5 la 
sută a consumului normat de furaje.

în cooperare cu cooperativa de consum, unitatea noastră va 
crește 1 200 000 de pui, cu 4C0 000 mai mulți decît în 1973, 
echivalind cu un spor de 600 tone carne. Pe lacurile de acu
mulare, amenajate in ultimii ani, vom crește 30 000 de rațe și 
giște, cu 10 000 mai multe ca in anul precedent.

3) LA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII 1
Anul acesta vom obține în sectorul activităților industriale și 

al prestărilor de servicii o producție globală in valoare de 15 
milioane lei. Vom realiza cărămidă în valoare de 2 milioane lei, 
produse din sorg și răchită cultivate pe terenuri improprii agri
culturii în valoare de 3 milioane lei și prestări de servicii în va
loare de 8 milioane fel, folosind materiale puse la dispoziție de 
unitățile industriale beneficiare.

4) ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LA FONDUL CENTRAL.
Anul acesta vom livra :

• 1 300 tone grîu, depășind cu 500 tone sarcina contrac
tuală ;

• 2 500 tone porumb, cu 1 100 tone peste prevederi ;
e 168 tone de in pentru ulei, față de 140 cît este plani

ficat ;
• 2 800 tone de legume de seră, față de 2 500 tone prevă

zute ;
• 3 800 hectolitri de lapte de vacă, față de 3 290, cit este 

prevăzut ;
• I 570 tone de carne de pasăre, cu 370 tone peste preve

deri. Din această cantitate 120 tone vor fi carne de gîscă 
și rață ;

• 300 de tone de carne de porc.
Anul acesta vom exporta produse în valoare de 5 750 000 lei 

valută, depășind cu aproape 2 milioane lei valută sarcina asu
mată prin plan.

5) MASURI TEIINICO-ORGANIZATORICE,
Experiența noastră a demonstrat că și pe terenurile cu fer

tilitate naturală redusă pot fi obținute recolte sporite dacă se 
dă atenția cuvenită ameliorării fondului funciar, lucrării lui 
raționale. Perseverind pe această linie, am prevăzut, pentru 
1974, noi măsuri de sporire a rodniciei pămîntului.

Potrivit rezultatelor cartării agrochimice și schiței de ampla
sare a culturilor, vom fertiliza întreaga suprafață folosind cit 
mai gospodărește ingrășămintele chimice și organice.

Prin terminarea și darea în folosință a unor sisteme locale 
de irigații, construite cu fonduri proprii, suprafața irigată va 
ajunge la 467 hectare. Pină în toamnă va fi terminată construcția 
unui nou lac de acumulare cu capacitatea maximă de 4 mili
oane mc care va permite creșterea cu încă 250 hectare a supra
feței amenajate pentru irigații.

6. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII
înțelcgînd că, alături de priceperea și vrednicia noastră, pro

prietatea obștească constituie izvorul tăriei cooperativei, al pro
ducției și veniturilor mari, adunarea generală a aprobat în 
ultimii cinci ani o rată înaltă a acumulării. Partea din produc
ția netă repartizată la fondul de dezvoltare a crescut treptat de 
la 39,9 la sută în 1969, la peste 50 la sută in 1973, menținindu-se 
la același nivel și in acest an.

Pentru acest an ne-am prevăzut investiții în valoare de 10,5 
milioane lei. Cea mai mare parte a investițiilor, pentru rea
lizarea cărora nu mai apelăm la credite, este destinată dezvol
tării zootehniei : circa 1,5 milioane lei pentru rhodernizări in 
zootehnie, construcția unei bucătării furajere, alimentării cu 
apă și introducerea mulsului mecanic, 1,8 milioane lei pentru 
cumpărări de animale și 1,2 milioane lei pentru mărirea spații
lor de cazare.

Investițiile în lucrări de îmbunătățiri funciare se vor ridica la 
1,7 milioane lei.

Deoarece în perioada de consolidare cooperativa nu a putut 
să aloce fonduri aecit pentru obiective direct productive, in 
bugetul pe acest an ne-am prevăzut sume importante pentru 
investiții de interes social. Cooperativa alocă 1,8 milioane lei 
pentru crearea de locuri pentru tratament în Stațiunile balneo
climaterice și contribuie cu 500 000 lei la construirea unei creșe 
prevăzute în planul de investiții al Consiliului popular comunal. 
In același timp, cooperativa îi va sprijini material pe coopera
tori să-și construiască case sistem vilă, potrivit schiței de siste
matizare a comunei.

De asemenea, cooperatorii din Scornicești și-au propus anga
jamente însuflețite, mobilizatoare, privind creșterea nivelului 
de trai, prin aplicarea în continuare a acordului global în toate 
sectoarele, prin ridicarea valorii unei norme convenționale la 
60 lei etc. ; și-au propus să desfășoare o vie muncă politică și 
organizatorică pentru stimularea materială și morală a partici- 
panților la întrecere. în încheierea chemării se spune :

Realizind întocmai angajamentele din această chemare la în
trecere, cooperativa din Scornicești va încheia, cu succese de 
seamă planul pe anul 1974 și va îndeplini cu mult înainte de 
termen cincinalul la unii indicatori de bază.

— in 4 ani la producția globală, la producția marfă de cereale
și carne pentru fondul de stat, la veniturile țăranilor coope
ratori ; J

— In 4 ani și 4 luni la producția de legume ;
— in 4 ani și 5 lupi la producția de lapte ; .
Lansînd chemarea noastră la întrecere, sintem convinși că 

ea va trezi un puternic ecou în toate cooperativele agricole.

ADUNAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE SCORNICEȘTI, 

JUDEȚUL OLT

IARNA — ANOTIMPUL UNOR AMPLE ACȚIUNI P0LITIC0-EDUCAT1VE LA SATE]—.
LA S.M.A., AM AVUT DE ALES 
ÎNTRE... „DACĂ VENEAȚI IERI 
SAU SAPTAMÎNILE TRECUTE" 

Șl, „VENIȚI SAPTAMÎNA 
VIITOARE"

In vecinătatea imediată a ca
binei omului de la poartă a fost 
amplasată gazeta de perete. E 
vopsită de curînd și prinsă în 
zid gros de cărămidă. Prin sticla 
protectoare abia de distingem 
chipurile evidențiaților și scrisul 
din josul fotografiilor. Privim 
atent ; toți cei opt fruntași au 
fost stabiliți în baza rezultatelor 
obținute in... campania de pri
măvară a anului trecut (!?). Ni
mic referitor la activitatea din 
ultimele luni. Sintem puțin des
cumpăniți, dar ii căutăm pe 
membrii comitetului U.T.C. Ne 
întimpină tovarășul inginer Ilie 
Muscalu :

— Am demarat bine în ce pri
vește organizarea de acțiuni e- 
ducative pentru tinerii mecani
zator.!. S-a desfășurat „Olim
piada,“, în sala clubului au avut 
loc un concurs „cel mai bun 
cîntăreț de muzică populară“, 
cu participarea mecanizatorilor 
noștri, precum și întreceri spor
tive, la tenis de masă și șah.

— Dar astăzi, ce este organi
zat cu participarea tinerilor me
canizatori 7

— Eu nu știu, dar să-1 între
băm pe tovarășul secretar.

Ilie Mirea, secretarul comite
tului U.T.C., se afla în atelier, 
împreună cu ceilalți tineri lu
cra la repararea tractoarelor, 
într-o paranteză fie-ne permis 
s-o spunem, aici campania re
parațiilor decurge normal. Și 
normal înseamnă că jumătate 
dintre tractoare și mașinile a- 
gricole planificate au fost revi
zuite și reparate, iar valoarea 
pieselor recondiționate se ridică 
la circa o sută de mii de lei.

— Pentru astăzi nu avem ni
mic organizat, se scuză secre
tarul comitetului U.T.C. Dacă 
veneați ieri sau săptămîna tre
cută puteați participa la vreuna 
dintre acțiuni, sau veniți săptă- 
mina viitoare. Pină atunci vom 
dezbate, in ședința de comitet, 
și programul de activități pe 
perioada iernii...

— Nu l-ați dezbătut încă 7
— Nu, pentru că nici vreme 

n-am prea avut. Dar avem în 
intenții unele acțiuni foarte im
portante.

Ne-a părut rău de faptul că 
la S.M.A. am nimerit într-o zi 
cînd fila acțiunilor politico-edu- 
cative era albă. Și era albă am 
înțeles noi, pentru că încă nici 
acum, după o lună și jumătate 
de la declanșarea acțiunii „Iar
na — anotimpul unor ample 
activități în rîndul tinerilor de 

la sate“, comitetul U.T.C. de la 
S.M.A. Călugăreni încă n-a con
ceput un program propriu de 
activitate. Și astfel, a rămas ză
vorită și ușa frumosului club al 
Întreprinderii.

Am bătut la ușa căminului 
cultural...

„AZI, FIIND MARȚI (!?) 
AVEM RELACHE..."

La orele 3 fără un sfert, di
rectorul căminului. tovarășul 
Pavel Pereș lucra încă în biroul 
dumnealui. Exact n-am deslușit 
ce lucra, cert este că ne-a pri
mit cu multă amabilitate.

0 ZI PRINTRE
CEI ȘAPTE SUTE 

DÉ TINERI
Al CĂLUGĂRENILOR

— Astăzi, vrem să fim... tineri 
din Călugăreni, la ce acțiuni ne 
recomandați să participăm 7

— Păi, astăzi, fiind marți, a- 
vem relache...

— Și dacă ar fi fost miercuri?
— Atunci ați fi participat la 

o întilnire cu o personalitate. 
Știți, aici, la noi, au venit la 
întilnirile cu sătenii ilegalistul 
Albert Reiner, scriitorii Ion 
Grecea și Nina Casian... Dar 
pentru miercuri, o să apelăm 
la o personalitate de pe plan lo
cal. Diseară, o să-1 caut pe to
varășul primar al comunei, to
varășul Grigore Olteanu.

Era ora trei fără un sfert și 
era miercuri... Chiar dacă ar fi 
făcut eforturi supraomenești, 
tovarășul director al căminului 
cultural tot n-ar fi putut asi
gura succesul unei participări a 
tinerilor din comună la o întîl- 
nire cu primarul. In sat nu e- 
xista nici un afiș, la căminul 
cultural, de asemenea... Ce să-i 
faci, mai uită omul în care a- 
nume zi a săptămînii se află... 
Iar în seara zilei de miercuri 
nici noi — și nici tinerii Călu- 
gărenilor — n-am putut parti

cipa la vreo acțiune organizată 
la căminul cultural. De fapt, un 
program comun de activitate — 
al consiliului căminului cultural 
și al comitetului comunal U.T.C. 
— pentru perioada de iarnă, 
nici nu există. Programul de 
activități trimis de Comitetul 
județean Ilfov al U.T.C. la Că
lugăreni se află și acum, după 
trei săptămîni, în sertarul lui 
Gheorghe Radu, „tinărul de 
perspectivă“ pe care secretarul 
comitetului comunal U.T.C., Mi- 
tran Matache, a hotărît din pro
prie inițiativă să-1 trimită la 
instruirea ce a avut loc la ju
deț, fără ca dinsul să fie măcar 

membru al comitetului (7!7) Și 
acum îl ține în sertar, pentru 
că, așa i-a spus secretarul, „să-1 
păstreze pînă la plenara din 15 
ianuarie, cînd te voi pune se
cretar, în locul meu 1“.

Notez în carnet : formalism 1 
Formalism și încălcarea preve
derilor statutului ! Oare, pe 
aici n-a trecut instructorul teri
torial al Comitetului județean 
Ilfov al U.T.C. 7 Și, apoi, cum 
a trecut neobservată prezența, 
în sala de instruire, a unei alte 
persoane decît a secretarului 
comitetului comunal Călugăreni 
al U.T.C. 7 Nedumeriri...

LA C.A.P. EXISTA 
ORGANIZAȚIE U.T.C., 
DAR COMITET NU...

încercăm... ușa comitetului 
U.T.C. de la cooperativa agri
colă Călugăreni. Era spre sea
ră ; în biroul contabilității doi 
băieți și o fată.

— Dînsa este tovarășa ingi
neră Georgeta Drăgan. Șefă de 
fermă la vegetal... E utecistă. 
Dinsul, Haralambie Sava, șef de 
fermă la legume și student in 

ultimul an la filozofie... E un 
foarte activ secretar U.T.C. ... 
Dumnealui ... (pauză).

— Ion Gheorghe, contabil, îi 
vine în ajutor activistului jude
țean U.T.C., Emil Apostoliu, a

Mecanizatorul utecist Marin C. Vasile, cel care a cîștigat „Olim
piada“ la S.M.A. Călugăreni

dică celui care făcuse prezentă
rile.

Repetăm întrebarea l „As
tăzi ..."

— Eu sint secretarul comite
tului U.T.C., ne răspunde cel 
prezentat Haralambie Sava și 
acțiunile despre care vă spun 
eu s-au desfășurat și ieri și as
tăzi și se vor desfășura și mîine 
și poimîine... Avem in program 
să recuperăm pentru muncă pe 
toți aceia care taie frunză la 
ciini. Ne ocupăm de ei ; i-am 
identificat, îi chemăm să stăm 
de vorbă cu ei. Continuăm dia
logul.

— Un program de activități 
aveți 7

— Cum să nu 7 Și-mi așează 
în față două hîrtii extraveline. 
Citesc : „Măsuri pentru îndepli
nirea sarcinilor reieșite din Ple
nara C.C. al U.T.C. din iunie 
1972“.

— E cam ... vechi, tovarășe 
secretar ; în lumina ultimei in
struiri de la județ n-ați con
ceput nimic 7

— Cum așa, tovarășe, mă jig
niți, păi ăsta ce este 7

Eu nu-1 jigneam, dar dinsul 
mințea... Acel program de mă

suri era copia fidelă a unuia 
de acum un an și jumătate, iar 
el, Haralambie Sava, nici măcar 
nu era secretar al organizației 
U.T.C. Era doar un bun de gură 
în care-și puseseră toți speranța 

că va reuși să mascheze faptul 
că aici, la organizația U.T.C. de 
la cooperativa agricolă Călugă
reni. nu s-a ținut adunarea ge
nerală de dare de seamă și ale
geri, noul comitet fiind ... ales
— la o discuție restrînsă în 
componența : Ion Gheorghe — 
secretar, Steliana Alecu, locții
toare și Tudorița Enache — ca
sieră. Cine este, atunci Hara
lambie Sava ? Un șmechera? 
care își permite să încerce — 
și, am văzut, cu destul succes
— să profite de superficialitatea 
unor activiști ai Comitetului ju
dețean Ilfov al U.T.C.

★
Și iată cum, într-o zi de iar

nă, într-o zi în care, sîntem si
guri, alte comitete ale U.T.C. 
din comunele și din unitățile 
economice ale județului Ilfov 
au organizat acțiuni interesan
te, cu adevărat educative, la 
Călugăreni n-am putut fi par- 
ticipanți la nici o astfel de ma
nifestare. Iar în loc de eviden
țierea unor experiențe demne 
de recomandat pentru generali
zare, ne vedem puși în situația 
de a sugera Comitetului jude
țean Ilfov al U.T.C. întreprin
derea unei cuprinzătoare analize 
la Călugăreni,

GH. FECIORU
Foto: O. PLEC AN

CLIMATUL INIȚIATIVEI
Călătorul care ajunge prima 

dată în comuna Liești, județul 
Galați, poate sesiza imediat as
pecte doveditoare pentru un ritm 
accelerat de dezvoltare : constru
irea primului bloc de locuințe, 
existența unor impunătoare spa
ții comerciale în cadrul unor com
plexe cu evidentă alură urbană, 
a unei secții aparținînd Fabricii 
de mobilă din Galați, a peste 
700 de salariați etc. Sîntem deci 
într-o comună mare și frumoasă 
care, prin toți oamenii săi, tineri 
și vîrstnici, se străduie să devină 
oraș sau cel puțin o așezare mo
dernă unde să te poți bucura 
de Cuceririle civilizației. Pentru 
reporter, desigur, este semnifica
tivă pînă și dispariția cuvîntului 
uliță prin înlocuirea sa cu cu- 
vîntul stradă, ca să nu mai vor
bim de schimbările de sens sau 
în conținut în cazul altor vorbe 
cu mare circulație înainte în lu
mea satului. Referindu-se însă 
la activitatea organizației U.T.C., 
el își pune de la început cu to
tul firesc, o întrebare : în ce mă
sură acest climat al inițiativei 
care domnește în comună se re
flectă în munca tinerilor de zi 
cu zi, a organelor U.T.C., ce ac
țiuni și schimbări a stimulat, da
că a devenit propriu și vieții de 
organizație ?

— Aș vrea în primul rînd să 
consemnați, ne spune prof. San
dei Stamate, secretarul comite
tului comunal U.T.C., o metodă 
folosită de noi pentru a stimula 
inițiativa și spiritul de răspun
dere al organizațiilor U.T.C. din 
Liești. Cu mai multă vreme în 
urmă pentru ca o acțiune să se 
desfășoare în bune condiții, 
trebuia neapărat să participe și 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. El trebuia să meargă la 
toate adunările generale, la ac
țiunile de muncă voluntar-patri- 
otică, la căminul cultural, peste 
tot el, căci fără el, așa se cre
dea, nu se poate face nimic. Dar 
cînd obosea el. căci om este și 
nu duce numai această muncă 
(eu sînt și director de școală) 
bineînțeles că și activitatea U.T.C. 
începea să lîncezească. Am 
schimbat acest stil de muncă: 
fiecare să-și îndeplinească sar
cinile, să-și exercite funcția sta
bilită' în cadrul adunării gene

rale. La început a mers mai greu, 
am întârziat în rezolvarea unor 
sarcini, dar acum...

Stăm de vorbă cu Ghiță Ma
tei, secretarul comitetului U.T.C. 
pe C.A.P. unul din cei mai har
nici tineri din comună — 400 
de norme în 1973. „Acum tinerii 
noștri muncesc zi de zi la trans
portul îngrășămintelor naturale 
pe cîmp, iar cel din legumicul-

LA 
INTRARE, 
FIECARE

0 CARTE...
tură pregătesc platformele pen
tru rînduri. Seara îi mobilizăm 
la învățămîntul agrozootehnic, la 
cele trei cursuri conduse de tineri 
ingineri: viticultură, cultura ma
re, legumicultură. Sau ne pre
gătim intens la căminul cultural, 
căci peste puțină vreme vom in
tra în întrecere cu celelalte for
mații artistice din comună în 
cadrul dialogului pe aceeași sce
nă. Aproape în fiecare zi inițiem 
acțiuni de înfrumusețare a co
munei, sau pentru strîngerea fie
rului vechi, acțiuni culturale, 
sportive etc“. Ghiță Matei este 
un apreciat dansator și instru
mentist la fluier și acordeon, este 
sufletul formațiilor artistice, dar 
și a formației sale de lucru, ține 
însă să ne precizeze că multe 
acțiuni pornesc nu de la el, ci de 
la tineri, că aceștia le propun iar 
el doar le programează în timp, 

le dă o anume succesiune și ia 
măsuri pentru o bună organizare.

Cum sectorul cooperației este 
foarte dezvoltat in comuna Liești 
și organizația U.T.C. de aici este 
destul de mare, numără 40 de 
tineri, aș vrea să vă vorbesc des
pre balul cărții pe care îl pre
gătim în prezent, ne declară de 
la început Costică Barbu, secre
tarul organizației. Așa ceva nu 
veți mai întâlni în altă parte. E 
inițiativa noastră. Intr-adevăr, o 
acțiune pe care am vrea să o mai 
întâlnim în viitorul apropiat și 
în alte organizații U.T.C. de la 
sate. E o acțiune simplă dar de 
o aleasă frumusețe. E vorba de 
o seară distractivă. Insă în docul 
biletului de intrare,' fiecare tânăr 
trebuie să cumpere o cartă. La 
alegere. O carte pe care s-o ci
tească în clipele sale de răgaz. 
„In casa fiecărui tânăr din co
mună vom găsi acum cărți de li
teratură. Mulți au devenit cititori 
pasionați, mulți au acum mici 
biblioteci personale“.

La secția de împletituri din 
Liești a Fabricii de mobilă și 
materiale de construcție din Ga
lați tinerii dețin majoritatea. Fi- 
laret Broască, secretând comite
tului U.T.C. insistă asupra a două 
acțiuni inițiate în ùltima vreme. 
Prima a constat în stivuirea mate
riei prime, răchita, care .fiind 
împrăștiată prin curte, era supusă 
degradării. A doua a fost o în
trecere între tineri. și ; nrfrstnici 
desfășurată timp' de 4 zite„Am 
ieșit pe locul II, ne spune se
cretarul comitetului. N-am putut 
să-i întrecem pe vîrstnici fiindcă 
ei își cunosc meseria de mult 
timp. Cu acest prilej ne-am pu
tut însă forma o imagine exactă 
a posibilităților noastre. Va tre
bui să muncim și să învățăm mai 
mult pentru ca, la o nouă între
cere, să ocupăm noi primul loc“,

Iată, deci acțiuni, care de care 
mai atractive, apărute în acest 
climat al inițiativei, cînd fiecare 
tânăr se simte chemat să contri
buie cu ceva la bunul mers al 
vieții de organizație. In acest 
climat fiecare tânăr participă cu 
și mai multă însuflețire la dez
voltarea comunei, la dezvoltarea 
propriei personalități.

ION CHIRIC



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SÎMBĂTĂ 12 IANUARIE 1974

Pentru

cinci
W""rwH8nmw

milioane

zîmbete
. è-w

Ce oferă industria
de jucării în noul an ?

schimbări 
în 1974, în 
extrem de

să aducem

- Tovarășă directoare, 
se spune despre crea
torii și realizatorii de 
jucării că sînt oamenii 
care beneficiază de mi
lioane de zîmbete. Ale 
copiilor. Ce 
vor avea loc 
acest univers 
sensibil?

- Ne străduim
cit mai multe bucurii copii
lor. Pentru ei producem ju- 
cării metalice mecanizate și 
litografiate, din metal și 
mase plastice, păpuși, figu
rine, mingi din mase plasti
ce, truse, vehicole etc. O 
gamă iargă, totalizînd anul 
acesta peste 11 milioane de 
produse, între care un mi
lion jucării mecanice, meca
nizate și șase milioane li
tografiate. Nu este însă 
vorba doar de producția 
în sine. Ne interesează în 
mod deosebit funcționalita
tea jucăriilor și jocurilor, 
aspectul lor educativ. Do
rim să contribuim, cu pro
dusele noastre, la formarea 
și dezvoltarea unor aptitu
dini, la fete și băieți, să-i 
obișnuim cu noțiunea de 
muncă, să le educăm dra
gostea pentru frumos, sim
țul proporțiilor ți de ce să 
n-o spunem, să-i îndemnăm 
să gîndească creator. A- 
ceasta, se înțelege, la ni
velul vîrstei pe care o au, 
al capacității lor de selecție. 
Avem încă multe probleme 
in ceea ce privește jucăriile 
mecanizate. Dacă la păpuși 
am reușit să obținem rezul
tate bune sub aspect canti
tativ, calitativ si ca diversi
tate, la jucăriile mecaniza
te, din acest punct de ve
dere, avem încă rămîneri în 
urmă. De aceea, măsurile 
stabilite au în vedere acest 
sector, îndeosebi dezvolta
rea capacității de produc
ție. Avem investiții la între
prinderea „Metaloglobus" 
din București pentru jucării

mecanizate, la „Arădeanca" 
din Arad pentru dezvolta
rea producției de păpuși, 
iar la „Emailul roșu" din 
Mediaș, pentru vehicole și 
jocuri metalice. Alte măsuri 
vizează îmbunătățirea teh
nologiilor de producție, in
clusiv calitatea jucăriilor. 
Pornim de la ideea că în
treaga activitate este per
fectibilă și intervenim ori

Convorbire cu ing. 
VALENTINA LAZĂR 

director comercial din 
Centrala industrială 

articole casnice și utilaje 
tehnologice

de cîfe ori socotim necesar. 
Acum, cu atît mai mult cu 
cit sarcinile de plan sînt 
mai mari și cerințele mai 

. exigente. Vom întări com
partimentul de concepție- 
creație, vom participa la 
schimburi de experiență, 
tîrguri internaționale etc.

- Ce veți oferi nou 
anul acesta magazine
lor?

- Avem jucării mai deo
sebite pe care le vom pro
duce în cantități mai mari. 
Intre jucăriile mecanizate ; 
explorator selenar, bărcuță 
cu vîsle, săgeata Carpaților, 
elicopter „colibri", mașină 
de cusut electrică, mașină 
de spălat, în stare de func
ționare,1 autocar litoral etc. 
Vom avea in acest an pă
puși cu mecanisme care rid 
și care merg ; vom pune la 
îndemîna copiilor joc cu 
tir, joc labirint, „Micul tîm- 
plar", trusă de traforaj pe 
suport vacumat, trusă de 
unelte a'e mină. Sînt succese 
dar sortimentul rămîne încă 
nesatisfăcător privind jucă
riile mecanizate.

intentii, 
le de- 

multe 
greutăți, care - din păcate 
- se repetă de la an la an.

- V-am ruga să evi- 
dențiați cîteva, poate câ 
așa factorii de răspun
dere le vor lua 
în atenție.

- Aș începe cu materia 
primă, pe care o primim 
sau nu o primim. Pentru ju
căriile electrice nu avem 
motorașe. Ne aîndim că un 
minister specializat ar pu
tea să rezolve și această 
problemă. Am avea posibi
litatea să realizăm produse 
mai multe, mai bune, mai 
ieftine. Pare de necrezut, 
dar lipsa unor șuruburi în
seamnă pentru noi foarte 
mult. Problema este foarte 
veche, din 1972, și va fi ac
tuală și în acest an. Din a- 
ceastă cauză nu putem rea
liza jocul „micul construc
tor", util copiilor și solicitat 
foarte mult de către gră
dinițe. Ne străduim, prin 
toate căile, să îmbunătățim 
aspectul jucăriilor litografia
te. De multe ori, însă, lacu
rile și vopselele sînt de ca
litate necorespunzătoare. In 
general vorbind, acordarea 
materiilor prime pentru pro
ducția de jucării nu se tra
tează ca o problemă de 
mare însemnătate. Fiind 
cantități mai mici, sînt une
ori. nejustificat neglijate. Ar 
trebui ca producția de ju
cării să se facă distinct, din 
toate punctele de vedere, 
ca de exemplu: nominali
zare de plan, de indicatori 
economici și aprovizionare, 
pentru a se crea condiții 
materiale corespunzătoare 
acestui sector. Corelate cu 
eforturile noastre, ar putea 
să ne aducă alte milioane 
de zîmbete.

Bra-Prof. I. DEDIU,
ȘOV :

„...mi se pare 
trist că azi un tînăr 
ani știe infinit mai 
despre, să zicem, Albert

foarte 
de 17 
puțin

Einstein, decît despre 
Brigitte Bardot (...). Recu
noașteți că la 
tinără de azi 
superficialitate 
toare".

generația 
se simte o 

îngriioră-

Uneori, bunele 
eforturile pe care 
punem, întîmpină

mai bina

primim

LIDIA POPESCU

ȘEsa
VERON1CA SE ÎNTOARCE 

Central (orele 9.15; 11,30; 
16; 18,15; 20.30), - • 1 
11,15; 13.30;

CAPCANA
11,15; 13,30; 
pitol (orele 
18,30; 20,45).

MARELE
(orele 9; 12.30: 16; 19.30). Me
lodia (orele 9; 12.30; 16; 19.30), 
Favorit (orele 9,30; 12,30; 16; 19>.

„VILA" NOASTRĂ DE VA
CANȚĂ : Lumina (orele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20.45).

FAPT DIVERS IN PRIMA PA
GINA : Festiva) (orele 9; 
13.30;
(orele
18 15 :

JOE 
13.30 : 
loiele 
18.15; 
8 45; 
19. 21)

JULIANE :
15.30. 18; 20.15).

VACANTA LA ROMA
(orele
20.30) .

FATA 
Timpuri
17.30. 20,15).

Z ; Viitorul
UMBRELE

TAȚI : Viitorul (ora 20).
INTIMPLĂRI CU COSA 

TRA ; Buzeștl (orele 9; 
13 30:16; 18.15: 20,30). Gloria 
S. 11.15: 13.30; 16: 18,15:
Flamura (orele 9; 11.15; 
18,15; 20,30).

ANATOMIA DRAGOSTEI T Da
cia (orele ». 11.15; 13.30; 16; 18.15;
30.30) .

O NOAPTE FURTUNOASA Doi
na (orele 9: 12 30; 14.30; 18; 20) : 
la orele 11; 16.30 - program de 
desene animale.

TORINO NEGRU : Arta (orele 
15 30; 18; 20 15), Bucegi (orele
15 30. 18. 20.15).

VIFORNIȚA : Pacea (orele 16 ; 
18: 20).

GENERALUL DOARME IN 
CIOARE Unirea (orele 
20.1.5).

DRAGOSTEA ÎNCEPE 
Ferentari (orele 16; 18;

PE ARIPILE VTNTULUI : 
mul Sâril (orele 14,30; 19)

EVADAREA : Cotrocen!
15.30. 18. 20.15).

FATA DIN ISTANBUL t 
(mele 15.30. 18: 20.15). 
(orele o:

MORGIANA ; Popular 
15.30. 18: 20.15).

MISIUNEA SECRETA A 
RULUl COOK 

“15.30: 18.
11 15. 13.30. 15.45: 18: 20.15)
ra (orele 
18,15; 20.30).

1«:

13,45;
Grivița (orele 9;

18,15; 20,30).
Patria (orele 9; 
18.15; 20.30). C.S- 
i; 11.30; 14; 16.15;

VALS : Luceafărul
12 30; 16; 19.30).

12.30; 16; 
12,30; 16;

NOASTRĂ DE

ti.15; 
16: 18 30; 20.45), Excels'or 
9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
20,30).
KID : Scala (orele 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18.30 ; 21). Modern

<) :
20.30),

10.45;

18.30 ; 21).
11.15 : 13,30 :

București 
12.45; 14.45;

înfrățirea (orei®

Victoria 
16; 1F.15;

CARE VINDE 
Noi (orele 9.15:

FLORI : 
12: 14,45:

(orele 15.30; 18). 
STRĂMOȘILOR ÜI-

NOR
II,15: 

(oreie 
20 30). 

13.30: 16;

15 30:
ri- 
18;

VINERI )
20).

Dru-

(orele

Lira
15.30. 18: 20.15). Moși)or 

11,15: 13.30. 18: 18; 20,15).
(orele

20.15).

MAIO- 
orele

9.15:

Giulești
Volga (orele 9;

Flacă-
11.30; 13.45; 16;

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Cosmos (orele 15.30; 18; 
20 15).

100 DE LEI : Munca (orei* 
18: 20)

buna seara. doamna 
CAMPBELL : Floreasca (orele
15,30; 18: 20.15), Progresul (orele 
15,30; 18: 20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Raho
va (orele 15,30; 18; 20.15).

ULTIMELE ȘASE MINUTE 5 
Vitan (orele 15.30; 17,45: 20)

VAGABONDUL ; Aurora (orele 
9; 12 30: 16: 19,30).

DOAMNELE DIN
BOULOGNE (ora 14,30); 
TORUL NOSTRU 
DANSEZ PENTRU 
18,45; 20.45). rulează 
„Union".

20.30 Film artistic Columbo. ..Ge
neralul". Premieră pe țară. 21.45 
Concert extraordinar cu Gheorghe 
Zamfir. 22.05 Telejurnal. 22.15 
Duminica sportiva.

PROGRAMUL II

BOIS DE 
DIREC- 

16.30) : 
(orele

(ora
TINE
la Cinemateca

PROGRAMUL I

9.00 O viață pentru o idee ; Di- 
mitrie Leonida. 9.30 Film serial : 
Pistruiatul. Reluarea episodului 
II. 10,05 Telecinemateca (reluare). 
17,30 Telex 17,35 Caleidoscop cul
tural-artistic. 17,55 Din țările so
cialiste. 18,05 Familia. 18,35 Din 
filmoteca de aur a Televiziunii. 
Eminescu. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. La cotele anului XXX. 
20.00 Cîntecul săptămlnii. ..Plaiuri 
românești" de Elly Roman. 20.05 
Derbiul campionatului național de 
hochei pe gheață. Dinamo-Steaua 
(repriza a III-a). 20.40 Teleenci
clopedia. 21.20 Film serial : Brett 
șl Danny. 22,10 Telejurnal. 22.20 
Meridianele umorului (partea I).

PROGRAMUL II

17.30—19,20 Matineu 
Concertul Filarmonicii de 
..George Enescu".

DUMINICĂ. 13 IANUARIE

PROGRAMUL I

simfonic.
3tat

8.30 Gimnastica pentru toți.
Cravatele roșii. 9,35 Film serial : 
Daktarl. 10.00 Viața satului. 11,15 
Documentar TV. : Chipul unui 
oraș : Reșița, azi și mîlne. 11,35 
Publicitate. 11,40 Bucuriile muzicii. 
Ce sint ..Bucuriile muzicii“ 7 12.30 
De strajă patriei. 13.00 Album du- 
minical-rebus. 17,00 Film serial : 
Pistruiatul. Episodul IV. 17,35 Pu
blicitate. 17,40 Finala campionatu
lui național do hochei pe gheață : 
Diramo-Steaua (reprizele a Il-a si 
a IlI-a). 19.03 Lumea copiilor. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Săp- 
tămina internă și internațională 
in. imagini. 20.10 Reportajul săptâ- 
minii ; Un stand de încercare.

R.40

20,10 Film serial pentru copii : 
Grăsunul. Episodul VII : ..Galerii 
subterane". 20.40 Mai aveți o în
trebare ? : Civilizații dispărute.
21,15 Orchestre simfonice din țară: 
Filarmonica din Ploiești. 21.40 Film 
serial : Brett Și Danny.

Regret, dar nu pot recunoaște și nici nu pot împăr
tăși tristețea dv. Las la o parte faptul că savanții n-au 
— nici Einstein nu avea 1 —- impresari care să le facă 
publicitate, las la o parte și amănuntul (poate discu
tabil) că un adolescent, la începutul formației sale in
telectuale, nu-i obligat să știe ceea ce încă destui fizi
cieni nu prea înțeleg cam cum vine cu teoria relativi
tății restrînse sau generalizate, iar despre o mare ve
detă poate afla, chiar fără dorința sa, pînă și numărul 
pe care îl poartă la pantofi, ca să nu mai vorbim de 
cel al soților ; las la o parte toate acestea și spun că 
fenomenul nu e unul ținînd în exclusivitate de genera
ția tinără de azi și vă invit să vă amintiți că și pe vre
mea tinereții dv. Bette Davis era mai cunoscută decît 
același mare savant și incomparabil mai cunoscută decît, 
de pildă, Bacon ori soții Curie. In acest sens, acuzația 
de superficialitate este gratuită. Fără îndoială, Zaharia 
Stgncu sau Marin Preda sînt azi doi scriitori foarte cu- 
noscuți. Dar, incontestabil, nici unul dintre ei nu-și 
imaginează ziua cînd popularitatea lor o va întrece pe 
cea a lui Năstase sau Dobrin. Și nu-i învinuiesc nici pe 
tineri de superficialitate și nici n-am dubii în privința 
creației lor perene, îmi vine să vă întreb : ce-ați fi 
preferat să vizionați la televizor în noaptea de Reve
lion. O scenetă cu Dem. Rădulescu sau o monografie 
a lui Voltaire ? Un cîntec al Andei Călugăreanu sau un 
oratoriu de Britten ? De ce să nu admitem că, la 17 
ani, viața e un lung șir de sărbători și fără aceste 
sărbători munca, învățătura, „preocupările serioase“ 
(cum spuneți dy. 
tedat-o) ar avea 
farmec este cam 
țelegere. Oricum,

într-o frază a scrisorii pe care n-am 
prea puțin farmec. Iar tinerețea fără 
totuna cu maturitatea lipsită de în- 
doresc ca discuția să rămînă deschisă.

„Dragă o.p.-i., 
mă numesc Ștefan Malița și 
în prezent sînt angajat al 
întreprinderii „Tehnome- 
tal" din Timișoara, în 
funcția de administrator 
de cămin. De ani de zile 
mi-am dorit să leg priete
nii cu tinerii din toate 
colțurile țării spre a
schimba impresii, spre
a-mi adinei în suflet ceea 
ce au alții mai bun și mai 
frumos in sufletul lor. Do-

resc din toată inima să-mi 
publicați adresa în ziar, 
cu speranța că rândurile 
mele vor găsi ecou. Este 
o dorință atît de fierbin
te, îneît m-a determinat 
să vin pînă la București, 
la redacția dv. și să în- 
mînez scrisoarea cu o e- 
moție aproape copilăreas
că. Am 25 de ani ji locu
iesc în Timișoara, pe stra
da Torac nr. 9 (...)".

Să fiu sincer : am publicat scrisoarea în primul rînd 
pentru că o asemenea dorință atît de fierbinte te-a de
terminat să faci un drum pînă la noi. Primesc foarte 
multe asemenea scrisori, dar nu le dau curs fiindcă nu 
o dată, ca să zic așa, m-am ars. Iată chiar o dovadă re
centă. într-un număr mai vechi de ziar am inserat, la 
cererea ei, adresa Adelinei Moritz, tot din Timișoara. 
Citește, te rog, ce-mi răspunde Adelina într-o epistolă 
datată 4 ianuarie 1974 :

„Publicarea adresei me
le în ziar nu i-a lăsat ne
păsători pe tinerii țării. 
Am primit 2 000 (două 
mii) de scrisori. Dar ma
rea majoritate conțineau 
fleacuri. Au considerat 
probabil că vreau să mă... 
mărit prin corespondență, 
nu că nădăjduiam să a-

vem împreună un schimb 
de idei, atît de folositor 
mie (...). In încheiere, 
vreau să vă spun că dv. 
sînteți un om cu răbdare 
de fier, nevoit să citiți un 
număr prea mare de scri
sori neinteresante și nu vă 
invidiez...“.

Dragă Ștefan Malița, nu-mi rămîne decît să-mi urez 
ca pe tine să te invidiez ! Pînă atunci însă un personaj 
al confratelui Molière mă îmboldește să-ți spun : „Tu 
l’as voulu, George Dandin !"

MARI A
„Sînt în 

unui liceu de cultură ge
nerală din 
in ultimul an, mă așteaptă 
examene grele și pentru a 
le trece cu bine, am ne
voie de liniște. Dar o grea 
neliniște mă apasă. Să vă 
spun cerni frămîntă: In 
vara anului trecut. am 
cunoscut un băiat. Făceam 
practică amîndoi la un 
I.A.S. El ca student, eu 
ca elevă. Ne-am împriete
nit repede. Eram mai tot 
timpul împreună. Discu-

C.. Giurgiu : 
ultimul an al

Giurgiu. Fiind

tam ore întregi despre... 
dar despre ce nu discu
tam ? 1 Eram fericiți. După 
două săptămini însă, a 
venit tatăl său și l-a luat 
la București. A plecat fără 
să-mi spună un cuvînt. De 
atunci nu mai știu nimic 
despre el. Odată cu el a 
plecat și liniștea mea. 
M-am interesat unde îl vot 
găsi — totul a fost zadar
nic. Și am nevoie de liniș
te și fără să știu nim!c 
despre el sînt foarte ne
liniștită. Cum mai pot să 
învăț în aceste condiții ?“

oscilat între două tentații, 
de apă (numește-Ie la ne-

Citindu-ți scrisoarea am 
Semănînd ca două picături 
voie : de lacrimi I) cu alte sute de acest fel, m-am gîn- 
dit mai întîi să nu-ți răspund. Pe urmă mi-a trecut prin 
minte să fac un pic haz de necaz și să-ți răspund cu o 
glumă, fie ea și proastă. Și uite așa, în vreme ce aceste 
două tentații se băteau între ele, a apărut a treia. Poate 
cam didactică, poate cam plicticoasă. N-am stofă de 
moralist, dar, cred, nu-mi lipsește o anumită cunoașteie 
privind viața de elev, întîmplarea făcînd ca eu însumi 
să fiu alfabetizat. Nu-i mare scofală să înveți cînd ni
mic nu te apasă, cînd toate gîndurile se concentrează 
spre jocul fantezist al lui x și y, spre savanta poezie a

formulelor chimice sau spre bucuria că descoperi în 
opera cutărui scriitor o lume uimitoare. A învăța nu 
poate fi confundat cu plăcerea de a cunoaște. Verbul 
presupune un efort complex, declanșarea unor calități 
moral-volitive capabile să depășească momente de criză 
sau, cum Ie spui tu, de neliniște. Sper să fi fost clar, 
în caz că mi-am ■ bătut gura de pomană, n-ai decît 
să-ți pui întrebarea astfel: „Doresc sau nu să iau aceste 
examene care mă așteaptă ? Dacă doresc, naiba să-l ia 
pe cel care m-a părăsit fără să-mi «pună un cuvînt. 
Dacă nu doresc, atunci îi scriu lui o.p.-i să mi-1 caute, 
să mi-1 scoată din pămînt, din iarbă verde, să ne re
amintim cele două săptămini de fericire și... Dumnezeu 
cu mila“ 1

NICU POPA, Bucu
rești :

„M-am născut In 1954 
în comuna Ziduri, Buzău. 
După absolvirea școlii ge
nerale, am venit la Bucu
rești sil învăț o meserie. 
Am fost sfătuit să-mi aleg 
una despre care pînă 
atunci nici măcar nu au
zisem : meseria de mode
lor. Acum lucrez ca mo
delor la uzina „23 Au-

■meni adevărați care m-au 
ocrotit și m-au sprijinit. 
Scriu aceste rînduri în 
preajma Anului Nou. Simt 
o mare căldură în tot su
fletul pentru acești oa
meni adevărați care din- 
tr-un copil speriat de ță
rani au făcut un tînăr fe
ricit că-și iubește munca, 
fericit că, asemenea tutu
ror tinerilor țării, știu pen
tru ce se dăruie, au un

G. V., Otopeni, Bucu
rești :

„Vă pun o întrebare de 
la om la om. Fata pe care 
o iubeam și mi-a furat iu-

bire, m-a părăsit. Pînă 
aici nimic nemaipomenit. 
Dar e posibil să primesc 
de la ea, chiar în ziua 
cînd s-a măritat cu altul, 
o scrisoare de felicitare ?“

Precum vezi, e posibil. Te-a felicitat, probabil, pen
tru că ai scăpat de ea. A încercat-o un moment de auto
critică pe care nu se poate să nu-1 apreciezi...

ANGELICA CHIHA1A,
Suceava:

„...vă rog din toată inima 
să-mi scrieți ce facultate

trebuie să urmez ca să 
devin crainică la televi
ziune (...). ■

Secțja scrisori a Radioteleviziunii îți răspunde :
„Vă informăm că se poate deveni crainic la televi

ziune urmîncl indiferent oricare facultate (de preferat 
totuși Institutul de artă teatrală și cinematografică sau 
filologia). La respectiva facultate trebuie să se adauge 
desigur vocația și talentul pentru această profesie (...)“■

Așa cum vezi, în răspunsul Radioteleviziunii există 
două precizări. Prima e suficient s-o citești o singură 
dată. A doua te sfătuiesc s-o parcurgi de atîtea ori pînă 
o înveți pe dinafară și o poți rosti cel puțin atît de 
fermecător ca Sanda Țăranu...

gust". La început, ca 
proaspăt bucureștean, tîn- 
jearn după căldura casei 
părintești, îmi era dor de 
frumoasele locuri unde am 
copilărit și sufeream e- 
norm. Eram singur, fără 
nici un prieten și nu o 
dată mi-a venit să dau bir 
cu fugiții. Dar de fiecare 
dată am găsit oameni, oa-

ideal. Dați-mi voie ca și 
prin ziarul dv. să aduc toaie 
mulțumirile mele maistru
lui Narile Bîrsan și alto
ra care, cu 'aceeași dragos
te cu care își înconjoară 
proprii fii, s-au ocupat de 
mine, nu m-au lăsat 
mă pierd, să mă 
jez sau să apuc 
muri 
avut

Ai avut de spus foarte multe !

„Tovarășe redactor, 
fiind elevă în ultimul an 
al liceului din Scornicești, 
mă pregătesc pentru exa
menul de admitere la fa
cultatea de arte plastice a 
Institutului „N. Grigores- 
cu" din București. Știu 
că, în prealabil, se efec
tuează o 
Vreau să 
limită de

vizită medicală, 
aflu pînă la ce 
dioptrii sînt ad-

greșite. Eu 
de spus“.

,șă 
descura- 
pe dru- 
atita am

candida-la înscriere 
căror vedere nu este 
bună. Eu, avînd o 

ochiul

miși 
ții a 
prea 
miopie ‘acută la 
sting (—6) și la dreptul
(—5), mă tem că voi fi 
respinsă la vizita medica
lă. Aș vrea să știu răs
punsul exact pentru a nu 
mă pregăti zadarnic in 
vederea realizării scopu
lui propus (...)“.

„Stimate o.p.-i., după 
mai multe ezitări, m-am 
hotărit să vă cer sprijinul. 
Am găsit la rubrica „De 
la om la om" multă în
țelegere pentru probleme
le noastre, ale tinerilor — 
și cum sînt și eu tinără... 
Dar iată ce mă frămîntă : 
la o vîrstă fragedă, la 6 
ani, mama a observat ta 
mine o mică deformare a 
coloanei vertebrale. Bine
înțeles, chiar de a doua 
zi am început să batem 
la ușile diferitelor dispen
sare, policlinici fi spitale. 
La un spital din Timi
șoara, am fost pusă într-un 
corset de ghips și luni de 
zile am stat fără să mă 
mișc. După cîte îmi amin
tesc, a fost groaznic, din 
păcate însă și zadarnic. 
Anii au trecut, am suferit 
mult, dar o operație nu 
era posibilă pînă la vîrstă

de 18—19 ani, cînd siste
mul osos mi se va conso
lida. Am depășit însă și 
vîrsta aceasta și în mo
mentul de față situația e 
aceeași, coloana vertebra
lă mi-e în continuare 
foarte deformată, am ceea 
ce se cheamă o scolioză. 
Cit timp eram mică, nu 
mi-am dat seama de gra
vitatea acestei boli. Acum 
însă, cum e jt normal, mă 
frămîntă enorm. Am ajuns 
la o vîrstă cînd îmi dau 
seama bine ce înseamnă 
aceasta ; mi-e teamă, dar 
voința mea e mai presus 
de orice. Iată de ce m-am 
adresat dv. Doresc să mă 
ajutați în sensul de a mă 
informa dacă e posibilă o 
operație și anume la ce 
spital. Doresc să dau vieții 
nu doar gîndurile mele 
frumoase, ci întreaga mea 
capacitate de muncă (...)“.

adresat Ministerului Educației și Învățămîntu- 
lui și de la Direcția învățămîntului superior și cercetării 
științifice, am primit următoarele :

Ne-am

„La adresa dv. cu 
nr. (...), urmare a scrisorii 
anonime din Scornicești. 
vă precizăm: candidații 
cu diferite deficiențe so
matice se pot adresa co
misiei teritoriale de exper
tiză fi recuperare a capa-

citații de muncă la indi
cațiile medicilor specia
liști din policlinica teri
torială, care în funcție de 
afecțiunea diagnosticată, 
va da. indicațiile necesa
re“. (Semnează, indesci
frabil, un director adjunct).

Dacă tu din acest răspuns ai înțeles ceva, mă bucur. 
Eu încă nu m-am lămurit. S-ar putea însă ca 
comisie teritorială să aibă un cuvînt de spus în fața 
medicilor Institutului „N. Grigorescu", deși nu prea 
pricep cum și de ce. Nu cred în miracole, însă, pînă 
la proba contrarie, n-am dreptul să mă îndoiesc că ele 
mai există.

num ila

Am cerut sprijinul Ministerului Sănătății care îți re
comandă să te adresezi pentru examinare și tratament 
dr. Ion Georgescu, șeful secției de ortopedie a spitalului 
județean Arad, cu care s-a și luat legătura în acest 
sens. îți doresc — și îmi doresc — să primesc de la 
tine cit mai curînd o scrisoare, fie și de un singur 
cuvînt, dar acest cuvînt să fie „Victorie !“.

MARCEL PORUMR, 
Cîmpina :

„Am scris pînă acum, 
cînd împlinesc 17 ani. 
peste zece caiete de poe
zii de toate felurile (...).

Colegii îmi spun că tre
buie să-mi schimb nume
le. să-mi găsesc un pseu
donim care să sune mii 
poetic și să poată deveni 
mai cunoscut (...)“.

Nu mi se pare o problemă esențială, dar dacă dorești 
cîteva sugestii de pseudonime care să te facă de ur
gență cunoscut, alegeți Nichita Stănescu sau Ion Glieor- 
ghe sau Ion Alexandru sau Marin Sorescu. La urma ur
mei nu sună rău nici Blaga, nici Bacovia, nici Arghezi...

Pe sîmbăta viitoare !

R OM À N IA * FI L M P R c ZI bl T A

confruntare — într-un filmO pasionantă
japonez — între modernul judo și tradițio
nalul jiu-jitsu
cu : Muga Takewaki, Nana Ozaki regia : 
Kunio Watanabe

Cinemascop — color

Superproducție americană pe ecran pa
noramic
Film distins cu „Trofeul celor cinci conti
nente"
cu : Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Val
lone regia : Anthony Mann

după Jules Verne, Ultima aventură a legen
darului căpitan Nemo într-o coproducție 

franco-italo-spaniolă

cu Omar Sharif regia : Juan Antonio Bardem 
și Henri Colpi
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Adunare consacrată
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România. ION GHEOKGHE MAURER, a trimis primului-mi- 
nistru al Emiratelor Arabe Unite, SHEIKH MAKTOUM BIN 
RASHID AL MAKTOUM, următoarea telegramă :

Cu ocazia desemnării Dumneavoastră în înalta funcție de prim- 
ministru al Emiratelor Arabe Unite, îmi este deosebit de plăcut 
să vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de succese 
in îndeplinirea atribuțiilor de mare răspundere ce vă revin. 
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că dez
voltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre pe mul
tiple planuri va crea condiții favorabile pentru o mai bună cu
noaștere și colaborare reciproc avantajoasă, în interesul popoare
lor din cele două țări, al păcii și Înțelegerii in lume.

aniversării Republicii

Populare Albania

actualitatea »

Vineri, după-amiază, a sosit 
în Capitală o delegație a Fron
tului Național pentru Elibera
rea Angolei (F.N.L.A,), condusă 
de Roberto Holden, președin
tele frontului, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 
In țara noastră.

Delegația este formată din 
Johnny Eduardo Pinnock, însăr
cinat cu relațiile externe ale 
F.N.L.A., Ngola Kabangu, în
sărcinat cu Departamentul afa
cerilor interne, Pedro Ngadim- 
povi, însărcinat cu Departamen
tul educației, Hendrik Vaal 
Neto, adjunctul șefului relații
lor externe. Paulo Tuba, direc
torul de cabinet al președinte
lui. comandant Salva, din con
ducerea Armaței de Eliberare 
Națională a Angolei, doamna 
Monteiro și doamna Mateus 
Neto, membri ai Biroului Poli
tic al F.N.L.A.

Lșț sosire, pe aeroportul Oto- 
peni", oaspeții au fost Intlmpi- 
nați, de tovarășii Gheorghe Pa
nă. membru al Comitetului Exe
cutiv,'al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi- 
ron ■ Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Magdalena Filipaș. membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., general colo
nel Ion Coman. Ghizela Vass 
și- Ion Savu, membri ai C.C. al 
P.0.R.. Constantin Matei, mem- 
hțh supleant al C.C. al P.C.R., 
Nîcu Ceaușescu, vicepreședinte 
ale Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, 
Radu Enache, secretar al C.C. 
al U.T.C.. Stanciu Stoian. se
cretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și 
partid.

Vineri 
poiat în 
tiduluî Comunist 
dusă de 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la Conferința 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești pentru 
analiza activității revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismu
lui", desfășurată la Praga.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpina- 
tă de tovarășii Miron Constanti
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

în cadrul măsurilor întreprin
se pe plan mondial, pentru spri
jinirea țărilor din zona Sahel, 
care de mai mulți ani suferă 
din cauza unei dezastruoase se
cete, recent, România a trimis 
Ciadului și Nigerului ( 
materiale, constînd in alimente.

Ajutorul acordat de România 
celor două țări se înscrie : 
tr-un program mai amplu 
sprijinire a țărilor Africane 
fectate de secetă, constituind, 
același timp, o nouă dovadă

ajutoare

în
de 
a- 
în 
a 

spiritului de solidaritate de care 
este animat poporul român.

La Brașov a avut loc, vineri, 
consfătuirea de lucru a cultiva-* 
torilor de cartofi din județul 
Brașov, cu privire la programul 
producției pe 1974 și în perspec
tivă. pînă în 1980.

Au participat Ion Ceaușescu, 
adjunct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare și a- 
pelor, reprezentanți ai organelor 
locale de partid, specialiști, pre
ședinți de cooperative agricole 
de producție, ingineri șefi, șefide producție, ingineri șefi, 
de fermă, brigadieri.

La București s-a semnat, 
neri Ia amiază, protocolul 
schimburi artistice Intre Agen
ția Română de Impresariat Ar
tistic — A.R.I.A. și Agenția de 
Impresariat „Pagart“ din R.P. 
Polonă, pe anii 1974—1975 și pre
liminariile pe anul 1976. 
mentul prevede o seamă 
turnee ale unor reputați 
și apreciate formații.

vi
de

Docu- 
de 

artiști

Institui român 
culturale cu 
ganizat, vineri după-amiazâ. în 
Capitală, o adunare cu prilejul 
celei de-a 28-a aniversări a Re
publicii Populare Albania.

Au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din M.A.E. și 
I.R.R.C.S., oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au luat, de asemenea, parte 
ambasadorul R. P. Albania 
București. Nikolla Profi, 
membri ai ambasadei.

în cuvîntul de deschidere 
manifestării. Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S. a relevat 
importanța și semnificația eve
nimentului aniversat și a înfăți
șat aspecte privind înfăptuirile 
dobîndite de poporul albanez, 
sub. conducerea Partidului Mun
cii din Albania. în edificarea so
cietății socialiste. Vorbitorul a 
evidențiat, totodată, relațiile tra
diționale de prietenie și colabo
rare statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Albania, subliniind că 
acestea cunosc o continuă dez
voltare. în interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

în continuare, prof. dr. docent 
Mihai Berza, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, membru al 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, directorul Institutului 
de studii sud-est europene, a 
prezentat impresii dintr-o re
centă călătorie

în încheiere, 
filmul artistic 
de pe coastă“.

pentru relațiile 
străinătatea a or-

I din București
Clubul tinerilor muzicieni

După vacanță în școală 
nouă

din
Africa, de' activiști de

după-amiază, s-a îna- 
Capitală delegația Par- 

Român, con- 
tovarășul Ștefan

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior s-a înapoiat, vineri seara, 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, pre
cum și alte persoane oficiale.

Președintele Comitetului de 
stat pentru prețuri al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Gaston Marin, șl președintele 
Comitetului de stat pentru pre
țuri de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Ivan Videnov, au sem
nat, vineri, la București, 
protocol de colaborare 
cele două organisme, 
1974.

un 
între 

pe anul

la
Si
al

tn Albania.
a fost vizionat 
albanez „Ecoul

Joi de dimineață, la Merenii 
de Jos (Teleorman) clopoțelul 
a sunat reluarea cursurilor In 
local nou. Construcția, cu i 
etaje, dispune de 8 săli de cla
să și alte dotări, iar pentru gră
birea momentului inaugural ce
tățenii comunei, cei aproape 200 
de uteciști, elevi și studenți a- 
flați în vacanță, au prestat 
peste 4 000 ore muncă patrioti
că. Inaugurarea in devans a 
clădirii școlii de la Merenii de 
Jos, sîntem siguri, va declanșa 
noi ambiții în rîndul construc
torilor de pe celelalte șantiere 
școlare ale județului. Pentru că 
anul acesta este prevăzut a se 
realiza în satele județului Te
leorman 42 de săli de clase și 
6 ateliere școlare. (G. F.)

• Palatul Pionierilor din Ca
pitală oferă odată cu începerea 
noului trimestru surpriza înfiin
țării unor noi cercuri. Se află, 
de asemenea, în faza finală pu
nerea la punct a unei mici în
treprinderi productive, cu 6 sec
ții. întreaga conducere a între
prinderii, începind cu directo
rul, contabilul-șef, va fi alcă
tuită in exclusivitate din pio
nieri. Această întreprindere va 
funcționa 
producție 
secții se 
încheiate
deri. (G. M.)

pe baza unui plan de 
iar în cadrul celor 6 
vor realiza comenzi 
cu diferite întreprin-

Pîrghia aspirațiilor
(Urmare din pag. 1)

Pentru el, pacientul nu este, 
înainte de toate, un „om îm
bolnăvit", ci — mai degrabă 
— un „potențial sănătos". Mi 
s-ar putea reproșa că încerc 
să disting între planuri de 
realități doar prin raportări 
de cuvinte. 11 asigur pe citi
tor că, în acest caz, nu este 
vorba despre așa ceva. A-l 
trata pe un bolnav în pers
pectiva însănătoșirii, a-i crea 
climatul psihic al încrederii 
și speranței în substanța for
țelor sale, a-i construi fără în
conjur imaginea validității 
sale viitoaie înseamnă a-ți 
satisface o bună parte din 
sarcină și a-ți împlini aspira
țiile proprii durînd pe ale al
tora. Interlocutoarea mea gîn- 
dea astfel și încerca să se de
finească și prin acte de trans
punere în viață a gindului. 
Mi-a plăcut mult această op
tică asupra vieții: este optica 
celui care nu se lasă dominat 
de rutină și profesionalism ci, 
subordonînd profesiunea vo
inței sale, se investește ca om 
plenar în tot ceea ce face și 
alcătuiește astfel noi dimen-

siuni ale propriei sale game 
de aspirații și năzuințe.

Mă întreb însă : cîți dintre 
noi ne construim existenta 
prin transcendere continuă a 
nivelelor atinse, prin acte de 
multiplicare pe rotativa aspi- 

deschiderea 
comunicate 

matură

rațiilor, 
„eu“-lui 
cu ceilalți, printr-o 
înțelegere a acestei deschideri 
ca singura cale viabilă de sa
tisfacere a aspirațiilor perso
nale, a năzuințelor și chiar a 
idealurilor (dacă Ic avem, ca 
indivizi). Sîntem la început 
de an și. firesc, ne facem pla
nuri, ne evaluăm forțele. Cîte 
dintre planurile noastre ne 
vor atrage sforțări de perso
nalitate, ne vor determina la 
autodepășire, la efort de dez
voltare 
tată ?

Care 
noastre 
vența temporală a noului an ? 
Și, mai ales, ce natură au a- 
ceste aspirații ? Dacă trăim 
forjîndu-ne aspirații largi, me
reu altele, explorînd fiecare, 
în parte spațiul tuturor rela
țiilor care ne definesc în ra
port cu semenii din juru-ne.

prin 
spre

individtwlă

sînt, așadar, 
de aspirații,

neînce-

nivelele 
în sec-

ACUM E VREMEA PATINELOR
Un sport care se poate
practica la orice vîrstă

ne-aO vizită făcută la patinoarul Floreasca, 
pus într-o dilemă: patinajul nu-și poate recruta 
amatori din rîndurile tinerilor ? De ce o aseme
nea întrebare ? Pentru că marele patinoar, deși 
l-am vizitat în orele rezervate publicului, nu era 
prea populat.

— Cred că se face puțină propagandă tn jurul 
acestui sport, mai ales în școală — încearcă să 
explice lipsa de solicitanți responsabilul centru
lui de inițiere în patinaj de la Floreasca, Gheor

ghe Popescu, unul dintre apreciații tehnicieni pe 
care-i avem în acest sport. Apoi, și părinții uită 
ci patinajul, desfășurîndu-se în aer liber în
seamnă, pentru copii, deopotrivă, recreare și să
nătate.

Interlocutorul ne pune la îndemînă și alte date, 
în măsură să prezinte avantajele și binefacerile 
învățării și practicării patinajului. Acest sport se 
poate învăța de la o vîrstă foarte fragedă: 4 ani 
ți chiar mai puțin. Centrul de la Floreasca dis
pune de 18 instructori cu o înaltă calificare prin
tre care-i găsim pe foștii campioni și patinatori 
de mare performanță: Nicolae Belu, Constanța 
Ionescu, Dorina Kahane,. Iosif Șindrilaru, Victor 
Popescu, Vaier Mureșan, Mihaela Toboșan etc. 
Numai în ultima vreme aici au primit „brevetul 
de patinator “ peste 1 500 de copii. Din rîndu
rile acestora au fost recrutate o serie de talente 
pentru secțiile de performanță ale cluburilor: Sil- 
vana Suciu (Constructorul), Doina Mitricică, cam
pioană națională (I.E.F.S.), Gabriela Voica 
(I.E.F.S.), Dan Tăutu (Dinamo) etc. Așadar, cen
trul Floreasca este un veritabil rezervor de per
formeri. Părinții care-și însoțesc copiii, ei înșiși 
afirmă că-și oferă satisfacția mișcării, iar copiii 
lor înregistrează rezultate la învățătură net supe-

bună dispoziție ji un echilibru dupărioare, au o 
practicarea sistematică a mișcării în aer liber.

In acest context se așteaptă o valorificare mai 
bună a posibilităților care le oferă atit centrul 
de la Floreasca, cit și cel de la „23 August", care, 
o perioadă, nu știm din ce motive, a fost închis 
De asemenea, centrele din provincie — Brașov, 
Timișoara, Galați, Cluj, Sibiu, unde există pa
tinoare artificiale, cărora Federația de patinaj 
le-a pus la dispoziție un material metodic, tre
buie să devină trambuline pentru lansarea pati
natorilor, pentru că din rîndurile acestora se voi 
recruta, ulterior, eșaloanele pentru patinajul ar
tistic, cel de viteză și pentru hochei. Comisiile 
județene — prin atenționarea organismelor și uni
tăților comerciale — au datoria să se îngrijească 
în mai mare măsură de asigurarea ghetelor și 
patinelor mici care sînt solicitate și nu se găsesc. 
Am întîlnit părinți, copii care se-ntorceau de la 
patinoar pentru că acesta nu le putea pune la 
dispoziție patinele cerute. Concomitent, organiza 
țiile U.T.C., pe lingă desfășurarea unei munci de 
propagandă în școli în favoarea cîștigării unor noi 
pasionați ai patinajului, beneficiind de condițiile 
oferite de climă — scăderea temperaturii mult 
sub zero grade — șă organizeze acțiuni de mun
că patriotică, cu tinerii, pentru amenajarea de 
patinoare naturale în curțile școlilor, pe suprafe
țele bituminizate, pe terenurile de baschet, volei, 
handbal etc. Adică să creeze spațiul necesar a- 
decvat pentru organizarea întrecerilor de patinaj 
din cadrul etapelor Cupei Tineretului. E sezonul 
patinajului. Gerul nu așteaptă decît inițiativa ti
nerilor.

V. CÄBULEA

□

atunci putem pretinde că mi
năm din urmă vremurile. Alt
fel. la orizontul tern al as
pirației joase și fragile, stau 
vremurile care ne mină din 
urmă. Sînt printre noi, de ce 
să n-o spunem, destui oameni 
împăcați cu ei înșiși mult 
înainte de vreme, stereotipi 
și rutinieri în toate cele, unit 
dintre ei iremediabil căzuți 
în „putina cu clei“ arghezia
nă. ~ 
de
tia visează la mîine în fiecare 
zi,

Dar cei mai mulți nu sînt 
o asemenea factură. Aceș-

se zbat, se frămîntS. n-au 
astîmpăr. Nu există, fără în
doială, o „formulă magică" a. 
strategiei succesului în dina
mica aspirațiilor. Nici 
poate exista. Există, 
schimb, mișcarea noastră in
timă și în mediul de viață. O 
mișcare cu ritmuri ce se vor 
mereu mai intense și cu efec
te mereu mai durabile. Nu 
ne putem sustrage eidectt cu 
riscul anulării progresului 
personal, cu riscul evoluției 
noastre lineare, într-un ano
nimat malign. Ne putem însă 
integra ei, făcînd din aspira
ție o pîrghie și din colectivi
tate un cadru.

nu
în

• Cei mai buni 84 jucători de 
tenis din lume, selecționați să 
participe la Circuitul „indoor“ 
W.C.T. — ediția 1974, se vor în
trece în cadrul primului mare 
turneu al anului, programat la 
Philadelphia între 21 și 27 ia
nuarie.

Zilele acestea, organizatorii au 
stabilit, utilizînd un computer, 
tabloul favoriților acestui inte
resant concurs. Primul cap de 
serie a fost desemnat campionul 
român Ilie Năstase, urmat, în 
ordine, de alți 15 favoriți : John 
Newcombe (Australia)', ~ 
Okker (Olanda), Stan Smith 
(S.U.A.), Manuel’ Orantes (Soa- 
nia), Rod Laver (Australia), 
Jan Kodes (Cehoslovacia). Ar
thur Ashe, Tom Gorman, Marty 
Rieșsen (toți trei S.U.A.), A- 
driano Panatta (Italia), Nikola 
Pilicl (Iugoslavia). Roger Tay
lor (Anglia), Jaime Fillol 
(Chile), Bjorn Borg (Suedia) 
și Cliff Richey (S.U.A.).

în primul tur. Ilie Năstase, 
îl va intilni pe australianul 
John Alexander. Alte partide 
din primul tur : Newcombe- 
Bengtsson (Suedia), Okker-Mas-

Tom

SPORTURILE

Stagiunea de recitaluri ți concerte „De la 
Ateneul Tineretului la Ateneul Român" — se va 
cbntinua într-o formulă nouă, calitativ superioară, 
prin înființarea „Clubului tinerilor muzicieni din 
București“.

Manifestarea de deschidere va avea loc du
minică, 13 ianuarie 1974, orele 11,00 cînd, alături 
de tinerii membrii fondatori ai clubului, vor par 
ticipa și o serie de personalități ale vieții muzi
cale românești, printre care: Gheorghe Dumi 
trescu, Dumitru Bughici, Iancu Dumitrescu, Ga 
briela Miraj, Ntcolae Nicolescu, Georgeta Came- 
niță, Mircea M. Ștefănescu.

Un frumos concert va întregi manifestarea, care 
marchează debutul oficial al „Clubului tinerilor 
muzicieni din București".

Clubul nou înființat va prelua stagiunea de

recitaluri și concerte, diversifietnd modalitățile de 
educație muzicală în rîndul tineretului printr-o 
serie de concerte-lecție, prin pregătirea celui de 
al IV-lea Festival al tinerilor muzicieni din Bucu
rești, prin lansarea primului concurs de interpre 
tare muzicală : „Miluul Jora".

Cele două formații recent înființate — Corul 
reprezentativ al tineretului din Capitală și Or 
chestra simfonică de tineret — se vor integra în 
clubul tinerilor muzicieni, punîndu-se astfel ba
zele unui ansamblu artistic de tineret care, în 
intenția organizatorilor, va trebui să cultive dra
gostea pentru valorile muzicale românești, să sus
țină spectacole în uzine, instituții, școli.

Prof. ROMEO SANDULESCU 
metodist coordonator al Ateneului Tineretului

în urmă cu două zile, la Sala 
sporturilor din Constanța s-au 
intîlnit într-o consfătuire de 
lucru aproape 2 000 de crescători 
de oi, îngrijitori, cadre de con
ducere din unitățile zootehnice, 
specialiști. S-au schimbat opinii 
privind rezultatele obținute pînă 
in prezent în acest sector, mă
surile necesare pentru amelio
rarea raselor etc. Totodată, au 
fost acordate diplome și premii 
unităților din județul Constanța 
care au realizat succese In creș
terea oilor.

Studenti și muncitori
Studenții timișoreni organi

zează astăzi cea de-a doua in- 
tîlnire din acest an cu colegii 
de generație din întreprinderi 
și instituții. Ei au pregătit, in 
colaborare cu comitetul U.T.C. 
de Ia „Industria linii“ o aseme
nea acțiune în care membrii 
cenaclului „Pavel Dan" vor sus
ține un recital de poezie patrio
tică. iar cei ai cineclubului 
„Gaudeamus" o gală de filme 
realizate în ultima perioadă.

• Mai mult de 50 de lucrări 
expuse la colecția de artă a 
Muzeului de istorie din Piatra 
Neamț, sub genericul „Patria și 
partidul în arta noastră con
temporană“. vin să concretizeze 
încă o manifestare culturală în 
intîmpinarea celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei.

• O altă expoziție de artă 
plastică închinată aceluiași eve
niment. „Omagiul patriei socia
liste“. este deschisă pînă la 25 
ianuarie la Galeriile de artă ale 
Centrului de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă al municipiului 
București, organizatorul aces
teia.

• Astăzi, la Muzeul de artă 
din Craiova are loc vernisajul 
expoziției retrospective „Dumi
tru Stoica“, pictor originar din 
Oltenia. Muzeul de artă al Re
publicii Socialise România. Mu
zeul Militar și muzeele de artă 
din Brașov și Ploiești și-au dat 
concursul la organizarea acestei 
expoziții, care prezintă compo
ziții cu' temă istorică și mo
mente din timpul celor două 
războaie mondiale, piese carac
teristice artei pictorului respec
tiv.

ters (Australia), Smith-Kukal 
(Cehoslovacia). Orantes-Kami- 
wazumi (Japonia) și Laver-Vas- 
quez (Brazilia).

• La Lodz a început un tur
neu internațional de baschet 
rezervat echipelor de juniori ți 
junioare la care participă selec
ționatele orașelor Iași, Ostrava 
și Lodz.

în prima zi a competiției, e- 
chipele românești au obținut 
victorii în meciurile susținute cu 
primele reprezentative ale ora
șului Lodz. Juniorii au cîștigat 
cu scorul de 77—76 (48—38), iar 
junioarele au terminat învingă
toare cu 43—44 (32—25).

• După celebrul internaiionai 
Johann Cruyff, un alt cunoscut 
fotbalist de la echina olandeză 
Ajax Amsterdam intenționează 
să-și ceară transferul pentru tn 
alt club. Este vorba de .Tohan 
Neeskens, în vîrstă de 22 de ani 
care a anunțat că, după expira
rea contractului, va juca într-o 
echipă din Italia sau Spania. 
Contractul lui Neeskens cu for
mația Ajax Amsterdam expiră 
în anul 1976.

OLIMPICE '74
ASTATI, CANOTAJ ACADEMIC

Cu multe spe
ranțe au înce
put pregătirile 
și componenții 
lotului republi
can de canotaj 
academic, 
ne vor 

zenta la suită de compe
tiții internaționale de mare am
ploare. Dintre tricolori amintim 
pe tinerii campioni europeni 
Ilie Oanță și Dumitru Grume- 
zescu, pe maeștri emeriți ai 
sportului Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura și Gh. Gheorghiu, cam
pioni mondiali în 1970, ca și me
daliatele cu argint la ultima e- 
diție a „europenelor“ de cano
taj : Teodora Boicu, Marioara 
Singiorzan, Elisabeta Lazăr, Ma
ria Micșa și Maria Ghiață.

După un minuțios program de 
antrenamente, sportivele șl

care 
repre-

sportivii amintiți vor susține cî- 
teva concursuri de verificare in 
țară și peste hotare, iar primul 
start oficial este programat la 1 
iunie, cînd are loc „Regala 
Moscova“. Apoi, lotul de cano
taj se va deplasa in R. D. Ger
mană pentru a participa la „Re
gata Griinau“ 15—16 iunie. 
După două săptămîni. lotul fe
minin va fi prezent Ia „Regata 
Snagov (29 iunie), iar canotorii 
vor concura la „Regata Lu
cerna“ in Elveția și „Regata 
Nottingham" în Anglia. Urmează 
întrecerile primei ediții a Cam
pionatelor Balcanice, 23 iulie, în 
Grecia, și cea mai importantă 
confruntare din acest an, Cam
pionatele Mondiale de canotaj 
academic (fete și băieți), la Lu
cerna (Elveția), intre 28 august 
și 8 septembrie.

M. L.

Printre acțiunile cu un puter
nic caracter 
desfășurate
U.T.C. din armată sub conduce
rea și îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid la loc 
de frunte se înscrie și concursul 
cluburilor de unitate „Tinerețe, 
educație, cutezanță“, un ciclu 
de manifestări... menite să con
tribuie la dezvoltarea mișcării 
artistice din unitate, stimularea 
aptitudinilor și preocupărilor ti
nerilor militari în direcția lăr
girii orizontului lor spiritual și 
profesional, asigurarea destinde
rii și recreării după orele de in
strucție. ..

în etapa decisivă, concursul a 
reunit 9 finaliști, a căror activi
tate s-a distins prin calitatea și 
mesajul educativ, iar cluburilor 
din unitățile clasate pe primele 
locuri le-au fost inmînate pre
mii in obiecte și plachete ale 
concursului.

G. BALABAN

formativ-educativ
de organizațiile

• Pentru siguranța circulației
Tratare termică în vid

...au început verificările tehnice la automobilele membrilor 
A.C.R. Paralel, la filiale județene se poate efectua și testa
rea automobilelor pentru optimizarea consumului de carbu
ranți. Un număr de astfel de stații (Arad, Bacău, Bihor, Bu
zău, Sibiu. Vilcea) au fost recent dotate cu aparatura nece
sară. în plus, membrii A.C.R., care se vor adresa unităților 
„Service“ din rețeaua I.T.A. București, Baia Mare, Brașov, 
Bacău. Suceava, Timișoara și pe litoral, beneficiază de o 
reducere cu 10 la sută a tarifelor pentru plata manoperei.

• In rețeaua comercială a anului 1974

...volumul de mărfuri este echivalent cu cel vtndut în peri
oada 1959—1961. Unitățile producătoare de bunuri de larg 
consum vor livra comerțului sute de noi sortimente de în
călțăminte. îmbrăcăminte, articole de uz casnic și gospodă
resc. mobilă, produse alimentare etc. Unitățile respective au 
posibilitatea să livreze asemenea produse noi, chiar dacă nu 
au încheiat contracte cu unitățile comerciale.

„Enigmele 
Bucureștilor"

a-în Editura pentru turism a 
părut o carte despre Bucureș- 
tiul... mai puțin cunoscut. „E- 
NIGMELE BUCUREȘTILOR" 
de Simion Săveanu, este o ade
vărată colecție documentară 
despre Capitala țării, prezentată 
cu solemnitatea reporterului a- 
plecat. asupra subiectelor de 
meditație, străzi ori locuri pe 
lîngă care trecem fără să știm 
că în preajmă se află un vechi 
refugiu al haiducilor urmăriți, 
de o poteră, ori monumente de 
arhitectură abia scoase la iveală 
de sub colbul timpului. Titlurile 
capitolelor pledează prin ele în
sele pentru atractivitatea lucră
rii : „Secretele palatului voievo
dal de Ia Curtea Veche“, „Dru
mul subteran din inima Bucu
reștilor“, „Aventurile lui Manuc 
și comoara ascunsă" etc. (GA- 
BRIEL FLOREA).

' i

• Teatrul Nottara prezintă 
astă seară, la orele 19,30, în pre
mieră spectacolul cu piesa „Pa
radisul“ de Horia Lovinescu, în 
regia tînărului Dan Micu, de la

PROGRAM
COMPETIȚIONAL
HOCHEI. în grupa A a cam

pionatului diviziei A, în Capita
lă, pe patinoarul „23 August" au 
loc partidele derbi dintre Di
namo și Steaua. Azi, întîlnirea 
începe la ora 18,30 (repriza a 
III va fi televizată la ora 20,05), 
iar mîine de la ora 17 (reprizele 
a Il-a și a IlI-a vor fi televi
zate de la ora 17,40). La Galați, 
echipa Dunărea din localitate 
primește vizita Sport Clubului 
din Miercurea Ciuc. în grupa
B, o singură partidă la Miercu
rea Ciuc : Tîrnava — Lyceiim.

BASCHET. Miine, campiona
tul național programează în Ca
pitală partidele 
locurile 1—6 și 
reasca. ora 9, 1
C. S.U. Galați 
Steaua — „U" < 
Dinamo 
Giulești. ora 8,30. Î.C.H.F. — 
Universitatea Timișoara (m), 
ora 10. Voința — „U" Cluj (f), 
ora 11.30, Rapid — Politehnica 
Cluj (m). Sala Constructorul, 
ora 9,30, Constructorul — Sănă
tatea Satu Mare (f). ora 11. Po
litehnica — Universitatea Timi
șoara (f), ora 12,30, I.E.F.S. — 
Ranid (f).

FOTBAL. Miine. de la ora 10, 
in sala Dinamo, are loc un tur
neu de fotbal feminin, la care 

■participă șase echipe bucureș- 
tene.

HANDBAL. Azi. de Ia ora 16, 
au loc cinci partide din cadrul 
etapei a IV-a a „Cupei tinere
tului".

SCHI. Numeroase întreceri au 
loc la 'sfîrșitul acestei săptămîni. 
La Poiana Brașov, două con
cursuri : „Cupa Politehnica“. Ia 
probele alpine seniori, și „Cupa 
Brașovia“, la probele de fond 
juniori și seniori ; „Cupa orașu
lui Predeal" este 
niorilor pentru 
iar la Sinaia, va 
pa speranțelor", 
piilor la probele

ATLETISM. Azi de la 
16.30 și miine de la ora 9.30 în 
sala „23 August" din Capitală 
are loc primul concurs atletic 
pe teren acoperit dotat cu „Cupa 
Unirea" pentru juniori categ. 
I și II și copii categoria I.

retur pentru
7—12. Sala Flo- 
Politehnica — 
(m), ora 10.30.

Cluj (m), ora 12, 
Farul (m). Sala

rezervată ju- 
probele alpine, 
avea loc „Cu- 

rezervată co- 
alpine.

ora

GABRIEL FLOREA

Teatrul de stat din Tg. Mureș, 
în distribuție : George Constan
tin, Ștefan Radov, Mircea Ange- 
lescu, Emil Hossu, Ioana Crăciu- 
riescu.

• în cadrul „După-amiezelor 
muzicale ale tineretului", Filar
monica „George Enescu“ prezin
tă, miine, la orele 18, un recital 
al pianistului Peter Grossman. 
în program : Bach, Șostakovici, 
Brahms, Schuman.

• Orchestra de muzică popu
lară „Doina Argeșului“ din Pi
tești susține în Capitală, la Sala 
Palatului R.S.R., azi la ora 20,00 
și mîine la orele 16 și 20, un 
spectacol în care sint prezenți 
Angela Moldovan, Maria Pie- 
traru, Ana Ispas, Fărâmiță 
Lambru, Ion Cristoreanu, Teo
dor Heica. Nelu Păun și alții.

• Astă seară, la ora 19.00 și 
mîine, la ora Îl,1 Opera de stat 
din Capitală prezintă „Lohen- 
grin" și, respectiv, „Răpirea din 
Serai“.

• Artiști 
prezintă azi 
dențîlor din
muzical coregrafic. Miine, cercu
rile foto, cineclub. radio concu
rează la programul unei micro 
serate.

Pentru prima dată în țara 
noastră, un colectiv de specia
liști ai întreprinderii de autotu
risme Pitești (ing. Romus Pure- 
cel, șeful atelierului de proiec
tare pentru tratamente și forjă, 
ing. Ion Munteanu, maistrul E- 
meric Contz) a aplicat o nouă 
metodă de tratament termic a 
sculelor și matrițelor prin încăl
zire în vid.

In moderna instalație, reali
zată la I.A.P., se pot obține tem
peraturi necesare Încălzirii pie
selor în vederea tratării, pînă 
la 1 350 grade Celsius. Aplicarea 
noului procedeu, în comparație 
cu cele utilizate pînă acum, asi
gură o calitate foarte bună su
prafețelor tratate, eliminindu-se 
orice deformare, oxidare sau 
decarburare, rebuturile și ope
rațiile necesare curățirii și pre
lucrării ulterioare a pieselor. Se 
estimează ca tratarea termică 
în vid a pieselor (îndeosebi a 
celor ce concură la realizarea 
sculelor și matrițelor) să fie a- 
plicată pe scară tot mai largă.

LUCIAN TUDOSE

ai Operei clujene 
pe scena Casei stu- 
localitat.e un recital

Frigul se menține
în continuare vremea se men

ține friguroasă. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros în sudul 
țării, unde, la începutul inter
valului, va mai ninge slab, iar 
vîntul va mai prezenta intensi
ficări locale. Temperaturile ma
xime oscilează intre —-10 și zero 
grade, iar minimele intre —15 
și —5 grade, coborind în estul 
Transilvaniei și nordul Moldo
vei la valori între —24 și —26 
grade.

Redactorul rubricii :
VASILE RÄVESCU

CĂTRE GOSPODARII
MUNȚILOR

(Urmare din pag. I)

lor și cabanelor, înghițind 
distanțe apreciabile, în spe
ranța cîtorva ore de schi, 
săniuș sau simplă plimbare 
prin nămeți. Da, dar... Da, 
dar am spus că acolo, la 
înălțimi, s-au mutat școli și 
facultăți. Amfiteatrele natu
rii sînt pline. Locuri de ca
zare nu mai există pentru 
obișnuiții turiști ai sfirșilu- 
iui de săptămină, vacanța a 
pus stăpinire pe aproape tot 
ce este cu acoperiș in mun
te. E un lucru foarte 
bun. Da. dar... înseamnă că 
am ajuns la o penurie de 
cabane, de acele locuri inti
me, ieftine și nepretențioa
se, unde drumețul să gă
sească ospitalitate pentru o 
zi, două. Programate și ocu
pate pînă Ia ultimul loc, ca
banele devin astfel citadele 
închise pentru tocmai pe
rioada sărbătorilor de iarnă, 
cind s-ar găsi o mulțime de 
amatori. Să reducem tabere
le ? Nici vorbă ! Să limităm 
numărul de locuri din cabane 
afectat vacanței ? Ar fi nu
mai o jumătate de măsură, 
sau chiar ne-am fura că
ciula. Unica soluție : cabane 
in plus, cabane noi, spații de 
cazare suplimentară în cele 
vechi, prin anexe economi
coase. pîrtii amenajate în ju
rul lor, trasee marcate, po
teci bine întreținute, schiuri 
ieftine și săniuțe pentru îm
prumut, chiar la cabane.

Muntele cheamă, muntele 
odihnește, muntele fortifică. 
Reversul medaliei : muntele 
avertizează, muntele-i crud 
și face victime, uneori ! E o 
copilărie să te joci de-a plim
barea pe munte. Am văzut 
accidente, am ascultat poves
tiri (nu povești !) despre in
timidări tragice, am fost pe 
urmele unor nesăbuiți, urme 
pierdute în hăuri, drumuri 
fără speranțe, unele nevero
simil de hazardate, drumuri 
•sinucigașe. Sînt legi ale mun
telui nescrise, și-ar trebui 
scrise, sint legi ce-ar trebui 
învățate pe de rost de către 
ghizi, in primul rind, sint 
legi dure și simple. în ace
lași timp, sînt legi de la ne-

glijarea cărora 
pariție nu-i 
Un pas făcut _____
vieți. Ne-am zis, multă vre
me, că dacă trecem cu vede
rea și nu facem publice niș
te accidente (fie ele fatale), 
muntele nu va mai face vic
time : o falsă idee ne-a fă
cut să tăcem, fiindcă, vezi 
dragă doamne, va avea de 
suferit turismul ! ! De-abia 
cind s-au înmulțit accidente
le, cînd echipele de Salva- 
mont au tras semnalul de a- 
larmă, s-a văzut că educația 
turistică a rămas la nivelul 
ghetelor de baschet și al sa
coșelor 
niac. 
umblă 
piniștii
de smoală, să-i culeagă din 
prăpăstii pe cei ce credeau 
că vin la o distracție de bu
levard. Am văzut zilele tre
cute, în Buccgi, un membru 
al echipei Salvamont-Sinaia, 
triind un grup de tineri bu- 
cureșteni, plecați spre cres
te ; trei dintre ei parcă fu
seseră invitați la un ceaî 
dansant, drept care omul 
muntelui Ie-a interzis (da. 
da, era foarie categoric !) să 
continuie drumul, avertizîn- 
du-i că pe platou e ceată și 
zăpada de peste 1 m. Cine 
credeți 
voarea 
tocmai 
toarcă 
Nord !
stimați organizatori de 
rism 1 Nu-i
de Ia drumeție pe cei căro
ra le vom spune că iarna pe 
munte este capricioasă ; să 
le spunem, să-i învățăm 
să nu-i pierdem iremedia
bil ! Să nu faceți economie 
la marcaje, sisteme de aver
tizare, la întreținerea pote
cilor montane, tovarăși gos
podari ai munților ! Invățați 
să fiți prieteni ai muntelui, 
dragi prieteni turiști și nu-i 
puneți pe alții in situația să 
vă salveze I

Muntele cheamă, muntele 
odihnește, muntele fortifică ! 
Dar respectați legile munte
lui — acum, în februarie, in 
martie și totdeauna. Zăpezi 
sint. zăpezi vor fi...

pînă la dis- 
decît un pas. 
greșit, costă

pline cu sticle de co- 
Umblă salvamonzii, 
cabanierii, umblă al- 
prin ceață și nopțile

că a intervenit în fa- 
lor ? Tocmai ghidul, 
omul obligat să-i în
clin chiar Gara de 

Să nu ne mințim, 
tu- 

vom îndepărta

ca
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continuat la Uni
din București, lu-

Lucrările 
seminarului internațional

„Studenții 
și securitatea 
europeană"

de peste hotare
ORIENTUL APROPIAT
QConferinfa de presa a lui K. Waldheim

Intensificarea 
relațiilor economice 

româno-egiptene

lerî, au 
versitatea 
crările seminarului interna
țional „Studenții și securita
tea europeană", organizat 
de Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
și Rectoratul Universității 
din București, cu sprijinul 
Consiliului Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști 
din România.

Dezbaterile se desfășoară 
în cadrul următoarelor co
misii : „Aportul tineretului 
universitar la realizarea pă
cii și securității în Europa" ; 
„Studenții și problemele 
universității contemporane. 
Reforma și perfecționarea 
sa in concordanță cu cerin
țele social-economice" ; „Mi
siunea universității contem-

porane în educarea studenți
lor în spiritul păcii, priete
niei, umanismului ți colabo
rării între popoare".

Au luat cuvîntul 61 de par- 
ticipanți. Subliniind utilitatea 
dialogului, a unor asemenea 
schimburi de păreri, vorbi
torii au abordat diferite as
pecte ale securității europe
ne, relevînd modalitățile 
prin care studenții, tînăra 
generație, organizațiile a- 
cestora pot și trebuie să 
contribuie la adincirea 
cursului destinderii în viața 
internațională, la înfăptuirea 
aspirațiilor popoarelor de 
pace securitate și coopera
re pe continentul nostru și 
in întreaga lume.

Lucrările seminarului con
tinuă.

^Turneul /u/ H. Kissinger
Secretarul 

O.N.U., Kurt 
exprimat, in 
conferințe de presă organi
zate joi la Națiunile Unite, 
convingerea că există șanse 
reale privind încheierea 
unui acord asupra dezanga
jării forțelor israeliene ți 
egiptene în următoarele 
săptămini.

general 
Waldheim, 

cadrul

al 
ți-a 

unei

entul Apropiat — a spus — în 
încheiere — secretarul general 
al O.N.U.

El a apreciat că, atît Egiptul, 
cît și Israelul doresc' “ 
păși înainte în acest 
Secretarul general al 
subliniat că recentul 
din Orientul Apropiat 
strat că Națiunile Unite 
capabile să joace un rol dintre 
cele mai utile în căutarea pă
cii și că acest rol a fost recu
noscut la Geneva (în cadrul 
Conferinței privind Orientul 
Apropiat — n.n.) de către toate 

este o 
prestigiu : noi toți 
in Orientul Âpro- 
regretabil să exis- 
în această proble-

să facă 
domeniu. 
O.N.U. a 

conflict 
a demon- 

sînt

„0 inițiativă utilă, 
de o importanță 

deosebită“
— Opinii a!e partîcipanților la seminarul (

„Studenții și securitatea europeană"— \
o IACEK MIROWSKI, reprezentant a! Uniunii Socialiste ) 

a Studenților Polonezi : „Ideea organizării seminarului este 6 
foarte bună și reprezintă o contribuție concretă a Studen- \ 
țiior români la lupta pentru securitatea europeană și bună f 
înțelegere între popoarele continentului. Seminarul conți- ' 
nuă, dar sînt convins că dezbaterea, desfășurată pe o f 
platformă largă, va fi fructuoasă, impulsionind schimbul y 
de păreri și experiență a! studenților din Europa, S.U.A. și v 
Canada, contribuind în acest mod la edificarea sistemu- 
lui de securitate europeană, reprezentind un pas înainte \ 
în lupta noastră comună". )

• MICHELE CARELLA, student la Universitatea din Bari, X
secretar al Comitetului provincial al Federației Tineretului / 
Comunist Italian : „Utilitatea seminarului este evidentă \ 
pentru toți, deoarece favorizează un schimb de opinii / 
intre studenți de cele mai diferite convingeri pe tema Z 
securității europene. Contribuția tineretului în general, a \ 
celui universitar în special, la eforturile pentru o amplă / 
conlucrare pașnică în Europa și în lume este o temă de T 
cea mai profundă actualitate. Tineretul comunist italian ( 
dezvolta cooperarea cu tineretul socialist și catolic, cu \ 
toate forțele generației tinere interesate în asigurarea f 
păcii și înțelegerii, în stabilirea unor raporturi noi între j 
statele continentului. Subliniez, încă o dată, valoarea ini- < 
țiativei studenților români și modul de organizare a reu- Z 
niunii". I

• PETER HONETH, președintele Asociațiilor Studențești J
din Suedia : „Inițiativa de a organiza acest seminar este \ 
foarie bună. Intre organizațiile studențești din România și / 
Suedia există de multă vreme legături cordiale, prietenești. \ 
Tinerii din Europa se interesează îndeaproape de proble- / 
mele păcii și cooperării, indiferent de sistemele social-eco- L 
nomice sau de alianțele politice și militare din care fac f 
parte țările lor. Personal am fost foarte bucuros să pot da J 
curs invitației de a participa la acest seminar, atît pentru 6 
faptul că sînt convins de utilitatea lui, cît și pentru că îmi ) 
prilejuiește prima vizită în România". \

• JOE MALLET, student Io Universitatea „Georgetown" /
din Washington : „Inițiativa studenților români are o im- T 
portanță cu totul deosebită. îmi place acest seminar mai ( 
ales deoarece am întîlnit colegi din întreaga Europă - \
oameni care își exprimă sincer punctele de vedere. Semi- f 
nărui îmi oferă posibilitatea cunoașterii multor reprezen- 1 
tanți ai studenților universităților europene, ceea ce este ( 
foarte util, pentru un larg schimb de păreri. Trebuie să Z 
adaug că reuniunea este semnificativă pentru principiile S 
pe care România le promovează în politica ei externă, J 
pentru eforturile de a pune pe primul plan ceea ce unește \ 
popoarele doritoare de pace. Mă bucură că am posibili- / 
tatea să cunosc direct România. Vizita pe care președintele X 
Ceaușescu a efectuat-o în S.U.A. - vizită care s-a bucurat ( 
de un larg interes, șeful statului român fiind primit deose- \ 
bit de cald — mi-a stimulat dorința de a cunoaște țara f 
dumneavoastră". )

părțile. „Acest rol nu 
chestiune de 
dorim pacea 
piat și ar fi 
te - o opoziție 
mă între O.N.U. și puterile care 
caută să contribuie la instaura
rea acestei păci“ — a adăugat 
Waldheim.

El a arătat, în continuare, că 
Organizația Națiunilor Unite 
nu poate să rezolve — singură
— conflictul din Orientul A- 
propiat, ci are nevoie de spri
jinul tuturor părților și, de a- 
semenea, al marilor puteri. Se
cretarul general al O.N.U. a 
reamintit, în acest context, că 
țările nealiniate membre ale 
Consiliului de Securitate au ju
cat un rol important în adop
tarea hotărîrilor acestui orga
nism, privind conflictul din O- 
rientul Apropiat. Orice regle
mentare a situației din zonă 
trebuie să includă soluționarea 
problemei palestiniene — a a- 
dăugat Waldheim.

In timp ce eforturile depuse 
în prezent pentru realizarea 
unui acord asupra dezangajării 
militare egipteano-israeliene au 
șanse mari de a fi încheiate cu 
succes în următoarele citeya 
săptămini, cea de-a doua fază
— aceea consacrată altor as
pecte ale conflictului — va re
prezenta „o sarcină pe termen 
lung care necesită curaj și răb
dare“. El a subliniat că nu sub
estimează deloc dificultățile 
care vor trebui depășite în a- 
ceastă fază a doua. „Cred că 
toate părțile sînt hotărite să 
reușească, astfel incit 
poată ajunge, 
pace onorabilă

înaintea începerii turneului 
său in unele țări din Orientul 
Apropiat, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a or
ganizat o conferință de presă.

„Scopul vizitei pe care o voi 
efectua in Orientul Apropiat — 
a spus Kissinger — nu este de 
a se ajunge imediat la un acord 
cu privire Ia dezangajarea for
țelor de-a lungul Canalului 
Suez, ci formularea unei pro
puneri concrete pe care cele 
două părți ar urma să o discu
te. ulterior, la Geneva“. El a 
adăugat că turneul în Orientul 
Apropiat este efectuat la ce
rerea guvernelor egiptean și is- 
raelian și are drept scop să 
pună bazele încrederii între 
adversari. Secretarul de stat a 
subliniat că propunerile pe care 
le va prezenta părților în con
flict ar putea conduce, la Ge
neva, la „o primă etapă a unei 
reglementări în Orientul Apro
piat“.

în continuare, Kissinger a de
taliat conținutul propunerilor 
anunțate recent de președintele 
Richard Nixon privind organi
zarea unor conferințe internațio
nale pentru examinarea proble
melor generate de actuala criză 
de energie. în concepția S.U.A., 
a spus el, ar urma să fie orga
nizate, consecutiv, trei conferin
țe internaționale. La prima din
tre aceste reuniuni, propusă 
pentru 11 februarie a.c., ar ur
ma să participe miniștrii de ex
terne ai celor opt țări cărora 
președintele Nixon le-a adresat 
deja invitații de participare.

CAIRO 11 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Colaborarea econo
mică și tehnică româno-egip- 
teană cunoaște un curs mereu 
ascendent, extinzîndu-se. în 
fiecare an, în noi domenii de 
activitate. Recent, la Cairo, a 
fost semnat un contract între 
întreprinderea românească de 
comerț exterior „Mecanoexport- 
import“ și Organismul pentru 
Industrializare din R. A. Egipt 
pentru livrarea a 40 de 
motive „Diesel“ hidraulice 
250 CP, care vor fi 
cadrul fabricilor de 
alt contract p,entru 
șase locomotive de 
tere a fost încheiat 
canoexportimport“ și Căile Fe
rate Egiptene. După cum se 
știe, locomotivele românești fa
bricate la Uzinele „23 August“, 
din București, sint 
de multă vreme în 
bucură de cea mai 
ciere. La Heluan, 
Complexului siderurgic, 
ționează, de aproximativ 4 ani. 
primele locomotive românești 
de pe continentul african, loco
motive care au trecut cu suc
ces examenul calității tehnice 
și climatului.

loco- 
de 

utilizate în 
zahăr. Un 
livrarea a 
aceeași pu- 
între „Me-

cunoscute 
Egipt și se 

înaltă apre- 
în cadrul 

func-

• POTRIVIT unui comunicat 
publicat de purtătorul de cu- 
vint al Ministerului Afacerilor 
Externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, în inter
valul 1—5 ianuarie, Administra
ția saigoneză a săvîrșit 3 287 de 
acte de violare a încetării focu
lui in Vietnamul de Sud.

să
în sfirsit. la

Protocol comercial
româno-sovietic

pe anul 1974

Timp ds 41 de ore 
insula Cantadora, din 
arhipelagul Panama, 

găzduit una din 
mai pline de 

speranțe ședințe din 
lungul șir al negocie
rilor nord-ameri- 
cano-panameze, pri
vind canalul și zona 
canalului Panama.

a
cele

americani mai prevedea — po
trivit agenției FRANCE PRESSE 
— restituirea înainte de anul 
2 000 a zonei canalului și a in
stalațiilor sale, arborarea exclu
sivă a drapelului panamez în 
zona canalului, astăzi controlată 
de către S.U.A., transmiterea în 
etape către Panama a jurisdic
ției zonei canalului, participa
rea progresivă la administrarea 
lui, cedarea terenurilor limi
trofe din zonă care nu servesc 
funcționării canalului și extin
derea construcțiilor de locuin
țe, mărirea participației pana-

în urma tratativelor desfășura
te într-6 atmosferă de prietenie și 
colaborară tovărășească, la 11 ia
nuarie a fost semnat, la Moscova, 
protocolul comercial pe ariul 1974 
între Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică.

Volumul schimburilor recipro
ce de mărfuri va crește în anul 
1974 cu aproximativ 10 la sută 
fată de ar.ul 1973.

Potrivit protocolului. România 
urmează să livreze Uniunii 
vletice mașini-unelte. utilaj 
trolier. utilaje electrotehnice, 
ve, mașini agricole, laminate 
țevi de otel, diverse produse 
mice și din lemn, bunuri de 
consum alimentare și industriale 
și alte mărfuri.

La rîndul său, Uniunea Sovie
tică va livra României mașini-u
nelte, utilaje de ridicat și trans
portat pentru construcții rutiere, 
utilaje pentru industriile metalur
gică, chimică șl textilă, cocs me
talurgic. cărbune cocslficabil. mi
nereu de fier, fontă, fero-aliaje. 
bumbac, produse chimice, bunuri 
de consum, și alte mărfuri.

Din partea Republicii Socialiste 
România, protocolul a fost sem
nat de tovarășul Ion Pățan. vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exte
rior. iar din partea Uniunii So
vietice, de N.S. Patollcev, minis
trul comerțului exterior.

La ceremonia semnării au asis
tat miniștri adjunct! și funcționari 
superiori ai Ministerului Comer
țului Exterior al U.R S.S., re
prezentanți ai unor întreprinderi 
sovietice de comerț exterior. ai 
Comitetului de Stat al Planifică
rii. membrii celor două delegații.

Au fost prezenți ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică. 
Gheorgne Badrus. șeful agenției 
comerciale a României la Mosco
va, ministru consilier. Mircea 
Năstase. membri ai ainbasadel.

So- 
pe- 
na- 

Și 
clii- 
larg

Duminică seara, abia sosit pe 
aerpportul din Ciudad de Pa
nama, șeful delegației ameri
cane, ambasadorul Ellsworth 
Bunker, remitea presei o decla
rație prin care făcea cunoscut 
că această fază a convorbirilor 
va fi decisivă pentru încheie
rea unui nou tratat privind ca
nalul și că ele „se vor desfă
șura în spiritul dialogului pe 
care S.U.A. doresc să-1 stabi
lească cu parterenii lor de pe 
continent“. Poziția hotărită și 
constantă a gazdelor era bine 
cunoscută de multă vreme. Re
publica Panama cerea deplina 
suveranitate asupra canalului 
și restabilirea deplină a integri
tății teritoriale a țării. Decla
rațiile făcute in ultimii ani de 
diversă personalități panameze, 
precum și documentele pe care 
Ministerul Afacerilor Externe 
al statului Panama le-a dat pu
blicității intre 1970 și 1973 Se re
feră la dorința fermă a Repu
blicii Panama de a se aduce 
modificări substanțiale trata
telor actualmente în vigoare. 
„Panama aspiră la neutralizarea 
totală a canalului și a maluri
lor sale, zone în care' să fie in
terzise activitățile militare fără 
nici o legătură cu apărarea ca
nalului, rezervîndu-și dreptul 
să asigure ea însăși apărarea 

. canalului și a zonelor neutrali
zate“. Declarația de principii — 
cum o denumesc comentatorii 
— care a constituit drept bază 
pentru partea panameză în ne
gocierile cu partenerii nord-

meze la beneficiile economice 
ale canalului. .

Potrivit agenției REUTER, 
care citează surse panameze și 
nord-americane, actuala rundă 
de convorbiri a permis ca tra
tativele să progreseze, S.U.A. și 
Republica Panama ajungînd la 
un acord privind principiile 
care urmează să stea la baza 
unui nou tratat asupra cana
lului și 
Care se 
sfîrșitul 
cretarul
Henry Kissinger, va vizita Re
publica Panama.

Istoria problemei disputei ca
nalului iși are originea la înce
putul acestui secol, cînd la 18 
noiembrie 1903, la numai 15 zile 
de la proclamarea Republicii 
Panama, S.U.A. au obținut cu 
ușurință 
denumit 
prin care 
folosirea,.
unei zone de 16 km de uscat 
pentru construirea, întreține
rea, funcționarea și apărarea 
canalului. La 15 august 1914

zonei Panama, acord 
speră vă fi semnat la 
acestei luni, cînd se- 

de stat al S.U.A.,

semnarea tratatului 
„Hay-Bunau Varilla“, 
i se acordă „pe veci“ 
ocuparea și controlul

PE SCURT«PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT

• PREȘEDINTELE VENE- 
ZUELEI, Rafael Caldera, a 
hotărit ca, in termen de 30 de 
zile, societatea „Creole Petro- 
leum Corporation“ — subsidia
ră a firmei „Exxon“ (Ex-Stan- 
dard Oii) — cea mai mare în
treprindere producătoare de pe
trol din țară, să returneze sta
tului venezuelean, fără plata 
nici unei indemnizații, zăcă
mintele concesionate de la Ju- 
sepin. Potrivit observatorilor 
politici, decizia președintelui 
Caldera, luată în conformitate 
cu legea reversiunii, este meni
tă să anticipeze naționalizarea 
industriei petroliere.

Colocviul de la Essen
BONN 11. — Corespondentul 

Agerpres, N. S. Stănescu, trans
mite : La Essen în Republica Fe
derală Germania, a avut loc un 
colocviu la care au luat parte re
prezentanți ai partidelor comu
niste din 12 țări occidentale 
(Anglia, Belgia, Danemarca, El
veția, Franța, Grecia, Italia, 
Portugalia, R.F.G., Spania, Sue
dia și Turcia). Avînd drept temă

„Problemele muncitorilor străini 
în țările capitaliste , industriale 
din Europa“, colocviul se în
scrie intre manifestările pregă
titoare ale Conferinței partide
lor comuniste din Europa occi
dentală, ce va avea loc la 
Bruxelles între 26 și 28 ianuarie.

După cum informează ziarul 
Partidului Comunist German — 
„Unsere Zeit“, în cursul coloc
viului a avut loc un schimb de 
ppinii și informații referitoare 
la situația muncitorilor străini 
din țările vest-europene, subli- 
niindu-se necesitatea luptei pen
tru unitatea de acțiune a mun
citorilor din aceste state și a 
muncitorilor străini.

• LA VIENTIANE a avut 
loc a opta ședință a Comisiei 
centrale mixte pentru înfăptui
rea prevederilor acordului refe
ritor la restabilirea păcii si rea
lizarea înțelegerii naționale, 
semnat în capitala Laosului la 
21 februarie 1973. Au fost dis
cutate probleme privind neu
tralizarea principalelor orașe 
laoțlene — Vientiane și Luang 
Prabang —, precum și funcțiile 
și contingentele forțelor poli

țienești comune ale celor două 
părți.

Luînd cuvîntul la încheierea 
convorbirilor, reprezentantul 
forțelor patriotice a relevat că, 
în ciuda realizării unei înțele
geri de principiu, survenite in
tre cele două părți la întîlnirea

precedentă cu privire la neu
tralizarea orașelor și modul de 
menținere a ordinii în ele, re
prezentantul administrației de 
la Vientiane a cerut amînarea 
semnării documentului respec
tiv. El a calificat această pozi
ție drept o încercare de a se 
tergiversa problema neutrali
zării orașelor Vientiane și Lu
ang Prabang și altor prevederi 
ale acordului.

„L’ORIENT LE JOUR" DESPRE DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Cotidianul libanez „L’ORIENT LE JOUR“, din 10 ianuarie, a 
publicat un amplu articol despre dezvoltarea economiei Ro
mâniei. Ritmul de creștere a economiei naționale române de 15 
la sută — scrie ziarul — înregistrat în 1973, va fi depășit în 
cursul acestui an. După ce amintește că, recent, Marea Adunare 
Națională a României a adoptat proiectul de lege privind planul 
unic de dezvoltare economică și socială a țării pentru anul 1974, 
articolul relevă realizările obținute de poporul român în primii 
trei ani ai cincinalului și subliniază că ritmul de creștere a pro
ducției industriale obținut anul trecut este unul dintre cele 
mai ridicate din lume. Se subliniază, totodată, că, în cursul 
acestui an, ritmul de dezvoltare a producției industriale a Româ
niei va fi de 16,7 la sută.

In continuare, sînt reliefate succesele obținute de țara noastră 
în domeniul agriculturii. Un capitol aparte este consacrat creș
terii nivelului de trai al populației, menționîndu-se, printre al
tele, că, în ultimii trei ani, peste 1,3 milioane persoane s-au mu
tat in locuințe noi.

Ca boală a civilizației mo
derne, surditatea îi lovește, la 
ora actuală, în mod tot niai 
puternic, pe tinerii care frec
ventează discotecile și audia- 
ză posturi de radio ce func
ționează la nivelul maxim. 
Cantitatea de decibeli pe 
care trebuie să o suporte ast
fel urechea forțează pragul 
audiției normale și, prin a- 
ceasta, o desensibilizează 
pentru sunetele normale —se 
spune în studiile făcute de 
experți vest-germani. Potri
vit acestor studii, surditatea 
a devenit una dintre bolile 
civilizației moderne, în pre
zent doi pînă la patru la sută 
din populația globului și 25 
la sută din populația țărilor 
industrializate fiind suferin
dă de această maladie. Di
verse țări au hotărît să.de- 
pisteze sistematic și din timp 
surditatea și să instaureze o- 
bligativitatea unor controale 
medicale rapide. în R.F. Ger
mania, precizează studiile, 
sînt vindute, anual, 120 000 de 
aparate pentru auz, cifră care 
reprezintă o mică parte din 
necesarul reclamat. Se rele
vă, de asemenea, că defec
țiunile de audiție provoacă, 
in paralel, o descreștere a fa
cultăților mintale.

mecanicilor de locomotivă.ANGLIA. - Stația Waterloo London, paralizată în timpul grevei

TENSIUNE SOCIALĂ
A

MAREA BRITANIE
Patrioții 
khmeri

Sesiunea extraordinară a Parlamentului britanic, convocată 
pentru a discuta criza de energie ți dificultățile pe care le în- 
timpină economia, s-a încheiat la miezul nopții de joi, fără să 
fi reușit să adopte vreo hotărîre în direcția redresării situației.

Singura măsură aprobată de 
parlament a fost aceea de a pre
lungi cu încă o lună starea de 
urgență, măsură — pentru prima 
dată din 1926 — menținută. în 
timp de pace, mai mult de 
luni.

Din dezbaterile care au 
loc, la care au participat

două

avut 
pri-

nava „Ancon“ a fost prima care 
a trecut prin canal, inaugura
rea oficială făcîndu-se la 12 
august 1920. De atunci datează 
și dorința poporului panamez 
de a fi deplin suveran asupra 
zonei Canalului Panama.

In 1927, Adunarea Națională 
a statului Panama a refuzat să 
ratifice un nou tratat. In 1931 
studenții panamezi organizează 
o amplă demonstrație revendi- 
cînd dreptul populației pana
meze de a administra canalul, 
în 1936, Panama și S.U.A. au 
semnat un tratat în care se vor
bea pentru prima dată de „su
veranitate“ panameză. După 
numai șase ani (1942) au mai 
fost cedate Washingtonului încă 
15 000 ha de pămînt pentru a 
construi în zona canalului baze 
militare strategice. Studenții și 
muncitorii panamezi au organi
zat atunci puternice ■ și Înde
lungate manifestații in fața 
Adunării Naționale, obținind la 
22 decembrie 1947 anularea tra
tatului. Lupta poporului și ti
neretului panamez a continuat, 
în mai 1958 s-a desfășurat 
„operațiunea suveranitate“ care 
a constat in a se înălța 75 de 
drapele panameze în zona ca
nalului. Acțiunea s-a repetat 
apoi în 1959 și 1964. cînd 22. de 
tineri au fost uciși și 500 răniți.

In anul 1967, o comisie bila
terală a propus semnarea si
multană a trei tratate care, 
printre altele, acordau S.U.A. 
dreptul de a construi un nou 
canal, menținîndu-se, astfel, 
stătu quo-ul în problemele mi
litare ale zonei.

Instalat la putere în octom
brie 1968, guvernul generalului 
Omar Torrijos a promovat o 
politică de apărare a interese
lor naționale, efectuînd pe plan 
intern o serie de transformări 
cu caracter economic, politic și 
social. în cadrul acestei politici, 
restabilirea suveranității asu
pra canalului și zonei Panama 
și lichidarea bazelor militare de 
aici constituie obiecții e de prim 
rang, constant făcute cunoscut 
opiniei publice mondiale 
ținute atît de sesiunea 
liului de Securitate, din 
anul trecut, cît și de 
rința din toamnă de la 
a miniștrilor de externe ai ță
rilor latino-americane și zona 
Caraibilor. Sînt aspirații legiti
me ale unui popor dornic să 
fie stăpin in propria lui țară.

și sus-
Consi- 
martie 
Confe- 
Bogota

GH. SPRINTEROIU

continuă
mul ministru Edward Heath și 
alți membri ai cabinetului, pre
cum. și numeroși deputați, a re
ieșit clar că guvernul este hotă- 
rît să continue aceeași politică, 
în ciuda greutăților deosebit de 
serioase create de reducerea ac
tivității industriei și a comerțu
lui la numai trei zile pe săptă- 
mînă. La cererea opoziției de a 
se motiva această hotărîre — 
care, după cum a arătat liderul 
laburist Harold Wilson, „rui
nează țara“ — guvernul a răs
puns că a fost nevoit să între
prindă asemenea măsuri dras
tice „pentru a economisi cit mai 
multă energie“.

între timp, presa londoneză 
publică ample știri despre impli
cațiile economice și sociale ale 
reducerii activității în industrie 
și comerț : mii de fabrici lu
crează doar trei zile pe săptă
mână, iar in restul timpului își. 
opresc activitatea ; țara pierde 
săptăminal o producție de peste 
400 milioane lire sterline ; zilnic, 
zeci de mii de muncitori se a- 
lătură șomerilor temporari“.

Nici in ceea ce privește con
flicte sociale nu sint semne 
de reducere a tensiunii, deși 
activitatea de „conciliere“ con
tinuă dincolo de zidurile Parla
mentului. O nouă intilnire intre 
primul ministru și liderii Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.) a fost convocată pen
tru luni.-

ofensiva
Ministrul informațiilor si. 

propagandei al Guvernului 
Regal de 
țională al 
(G.R.U.N.C.), 
clarat, la b 
presă, că, în cursul lunii de
cembrie, forțele armate 
populare naționale de elibe
rare cambodgiene și-au con
solidat pozițiile ofensive, ina
micul suferind serioase in- 
fringeri, relatează Agenția 
khmeră de informații (AKI).

De la începutul Iui decem
brie. a precizat el, au fost 
deschise cinci noi și impor
tante fronturi : la vest și in 
împrejurimile orașului kom- 
-pong Speu ; pe șoseaua nr. 
5, de la Udong Ia Prek Ta- 
tern ; la sud-est de Pnom 
Penh, pe șoseaua nr. 1 și 
de-a lungul riului Bassac : 
la sud-vest de Pnom Penh, 
pe șoseaua nr. 38 și pe rîitl 
Prek Thnot ; la est de Pnom 
Penh. pe malul sting al flu
viului Mekong. Pe aceâte noi 
fronturi, a relevat Hu Nim, 
forțele armate populare au 
obținut importante victorii, 
scoțind din luptă numeroși 
soldați lonnoliști și au captu
rat Însemnate cantități de 
armament și muniții.

al Guvernului 
Uniune Na- 

Cambodgiei 
Hu Nini, a de- 
conferință de

R.S. CEHOSLOVACA. — Specialiștii din Pardubice au pus la 
punct o nouă tehnologie de construcție a silozurilor. In foto
grafie, primul dintre acestea înălțat cu ajutorul noii tehnologii.

Succese ale 
R. D. Vietnam

• POTRIVIT datelor publica
te de Direcția Centrală de Sta
tistică, in anul 1973, în R. D. 
Vietnam au fost reconstruite, 
extinse și construite 687 de 
obiective industriale, dintre care 
152 de importanță republicană. 
S-au reconstruit peste 100 de 
poduri rutiere și de cale ferată, 
s-au reparat 150 km de cale fe
rată și modernizat circa 700 km 
de drumuri.

în aceeași perioadă, au fost 
reparate locuințe și clădiri cu 
destinație social-culturală, avind 
o suprafață totală de 200 000 me
tri pătrați. Au fost construite și 
reconstruite șeoli cu o suprafață 
de 82 000 metri pătrați și spi
tale cu 1 500 paturi.

„Muntenia" — nouă 
navă românească

•< VINERI a fost lansată nava 
petrolieră „Muntenia“, cu un 
deplasament de 85 250 tone, con
struită pentru România la șan
tierul naval din localitatea Aioi,

de către firma japoneză „Ishi- 
kawajima-Harima Héavy Indus
tries Co. LTD“ („I.H.I.“). Este 
al doilea vas de mare tonaj din 
seria celor patru contractate Ia 
acest șantier de către „I.S.C.E. 
Navimpex“. în alocuțiunea ros
tită cu prilejul festivității lan
sării — la care a participat Ște
fan Popa, șeful Agenției econo
mice române la Tokio, — Hi- 
șashi Wada, director general 
adjundt al firmei, a evidențiat 
bunele relații dintre compania 
sa și „I.S.C.E. Navimpex“, pre
cum și dorința firmei de a Ie 
dezvolta.

• „ZI PENTRU NOAPTE“ — 
filmul regizorului francez 
François Truffaut, avînd drept 
subiect maniera de realizare a 
unui... film — a fost desemnat 
de Asociația criticilor cinema
tografici din New York drept 
cea mai bună peliculă a anului 
1973. La rîndul său, François 
Truffaut a fost considerat cel 
mai bun regizor de film al anu- 
nului trecut.

Pe de altă parte, Marlon 
Brando a fost ales cel' mai bun 
actor al anului, iar Joan Wood- 
ward a fost numită cea mai 
bună actriță.

• CUNOSCUTUL pictor me
xican David Alfaro Siqueiros, 
decedat de curind, a lăsat prin 
testament la dispoziția publicu
lui galeria de artă care-i poar
tă numele, inclusiv imobiiul in 
care se află situată, împreună 
cu atelierul-școală aflat in loca
litatea Cuernavaca, din apropie
re de Ciudad de Mexico.

Criza politică din 
Turcia

• PREȘEDINTELE Republicii 
Turcia, Fahri Koruturk, a cerut 
lui Tekin Ariburun, președinte
le Senatului, și lui Kemal Gu- 
ven, președintele Adunării Na
ționale, să Întreprindă consultări 
în vederea desemnării unei per
sonalități politice susceptibile să 
formeze un guvern care să poa
tă organiza alegeri anticipate.

La sfîrșitul întrevederii cu 
cei doi oameni politici, pre
ședintele Koruturk a declarat că 
actuala componență a Parla
mentului rezultată după alegeri
le din 14 octombrie, nu poate 
permite formarea unui guvern 
stabil.
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