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Tovarășul Nicolae Ceausescuf 9

a decorat pe ambasadorul
R.S.F. Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a în- mînat, vineri,' în cadrul unei solemnități, Ordinul „Tudor
S<>' ii«’

entuziasm, hărnicie, capacitate creatoare

mese în modul cel mai căldu
ros pentru înalta decorație 
care mi-a fost conferită cu o- 
cazia încheierii misiunii mele 
in Republica Socialistă Româ
nia. Este o mare cinste să fii 
purtător al Ordinului „Tudor 
Vladimirescu“.

Eu înțeleg, în același timp, 
că distincția care mi-a fost 
decernată astăzi exprimă sen
timentul profund de prietenie 
și de colaborare fructuoasă în
tre cele două țări ale noastre. 
O înțeleg și ca o recunoaștere 
a activității tuturor colabora
torilor mei, care a avut drept 
scop extinderea colaborării și 
întărirea prieteniei între țările 
noastre.

Cu această ocazie, doresc să 
vă exprim, stimate tovarășe 
președinte, profunde mulțu
miri pentru înțelegerea și aju
torul prețios de care am bene
ficiat întotdeauna în timpul 
misiunii mele in Republica 
Socialistă România. Datorită 
preocupării permanente și ne
mijlocite, a dumneavoastră 
personal și a președintelui 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, tovarășul Tito, 
pentru dezvoltarea legăturilor 
dintre cele două țări ale noas
tre, an de an au fost obținute 
rezultate tot mai convingătoa
re în relațiile de profundă 
prietenie, de colaborare înte
meiată pe egalitatea in drep
turi și respectul reciproc, 
le-a fost asigurată o bază so
lidă pentru o perioadă mai 
îndelungată.

Vă rog, încă o dată, să pri
miți profundele mele mulțu
miri pentru înalta onoare care 
mi-ați acordat-o astăzi.

Mulțumesc foarte mult“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut apoi 
cordial cu ambasadorul Iso 
Njegovan, cu ceilalți diplomați 
iugoslavi.

Vladimirescu“ clasa I ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia la București, Iso Njegovan, pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă slavia.Au luat Bodnaraș, Mizil, Ștefan Andrei, Constantin Stătescu, George Maco- vescu.Erau de față membrii Ambasadei Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
„Stimate tovarășe amba

sador,
Decernarea acestui înalt or

din al Republicii Socialiste 
România este un simbol al 
prieteniei dintre România și 
Iugoslavia, o apreciere pe care 
conducerea partidului și sta
tului nostru o dă activității pe 
eare ați depus-o, ca ambasa
dor al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia în Re
publica Socialistă România, 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre 
popoarele noastre.

Sper că aceasta vă va aminti 
permanent despre șederea in 
România, despre activitatea 
care ați depus-o aici, despre 
relațiile de prietenie dintre 
popoarele noastre. Sînt con
vins că și in activitatea dum
neavoastră viitoare veți milita 
pentru prietenia dintre parti
dele și popoarele noastre.

Vă urez succes in întreaga 
dumneavoastră activitate.

Fie ca prietenia dintre 
România și Iugoslavia să se 
dezvolte necontenitRăspunzînd tovarășului Nicolae Ceaușescu, ambasadorul Iso Njegovan a spus :

Stimate tovarășe președinte, 
Permiteți-mi să vă mulțu-

Federativă Iugo-parte tovarășii Emil Paul Niculescu-

Personaj și model

Opinii de DINA COCEA

(Continuare în pag. a ll-a)

dinEca-as-

CARNET DE MUNCĂ

• LA PANOUL NOSTRU DE ONOARE. Deși sîntem în 1974, fomitetul județean Argeș al U.T.C. ne propune o scurtă retrospectivă. în 1973, în întreprinderile și instituțiile din județ s-au înregistrat 139 de invenții și inovații, aparținînd vîrstei tinere. Capi de serie sînt: inginerul Olteanu Constantin de la întreprinderea de poduri metalice și prefabricate de beton din Pitești — autor al unei invenții cu o valoare post-calculată de pesta 600 000 lei anual și tehnicianul Fetița Marin de la Combinatul Petrochimic Pitești care prin- tr-o originală „Metodă de evitare a înghețării evaporatoarelor“ aduce anual întreprinderii un beneficiu de peste 500 000 lei. O „retrospectivă“, demnă de laudă, un bilanț încurajator.
• FAPTE. Din cei 6 800 tineri cuprinși în întrecerea socialistă de la întreprinderea de Automobile Pitești, în anul 1973 au fost evidențiați trimestrial 2 700 iar din aceștia 830 sînt fruntași în producție de-a lungul întregului an. O statistică exemplară !Cine-i concurează ?
• UTECIȘTII din secția reparații mecanice a întreprinderii Mecanice Muscel din orașul Cîmpulung au terminat cu 8 zile înainte de termen reparațiile capitale prevăzute pentru luna în curs.Drept urmare 4 mașini vor lucra cu 8 zile mai mult în acest an față de timpul planificat a fi . in funcțiune. Beneficiarii le transmit pe această cale mulțumiri și felicitări.
• ÎN LUNA IANUARIE — primele două decade — tinerii de la Trustul de construcții județene Pitești raportează ; colectarea a 92 tone fier vechi și repunerea în circuit intern a 6 tone fier-beton ; echipa condusă de tînărul comunist Grama Ion, secretarul organizației U.T.C., a terminat cu 3 zile mai devreme obiectivul pe care l-a avut de executat în'cadrul instalației polietilenă de joasă presiune. De remarcat, întreaga echipă lucrează în acord global. Ne declarăm „global“ de acord.
• 2120 ORE MUNCA PATRIOTICĂ. Autori — tinerii de la întreprinderea de motoare electrice Pitești. Obiectivul — economisirea de materiale și materii prime. Rezultate — redarea în circuitul intern a unei cantități de 1450 kg. de aluminiu. Timpul în care au efectuat operațiunea : primele 20 de zile ale lunii.JURNALULINTIM „EXPERIMENTUL C8“

ACULIN CAZACU

Cercetările pe care le-am făcut, timp de mai mulți ani, asupra unor probleme ale educației mi-au prilejuit alcătuirea unei „microcolecții“ de jurnale intime. Jurnale ale unor adolescenți și mai puțin adolescenți. Chiar ale unora care au depășit, cel puțin ca virstă, haremurile primei tinereți, răminind totuși confesivi cu ei înșiși, servindu-și lor inșile drept obiect de meditație mai mult sau mai puțin constantă.Jurnalul intim este, totuși, un instrument preferat al lumii spirituale adolescentine. Răspindirea manierei sale, mai cu seamă în rîn- durile tinerelor fete, este destul de mare și — uneori — deloc neglijabilă prin implicațiile pe care le are în comportamente și atitudini cotidiene, adesea greu de descifrat, contradictorii și lipsite de linearitate. Răsfoiesc astfel de jurnale, unele obținute după ani și ani de așteptare, căci se știe prea bine că adolescentul nu se „desconspiră“ imediat, cînd

vrei și unde vrei, oricui vrea să-l cunoască mai bine. El are pentru jurnal un cult aparte, il socoate intangibil, bun privat de primă importanță. Un ochi străin strecurat între paginile sale este purtător de sacrilegii și declanșator de reculuri dramatice. Trecerea timpului, numai ea, îl separă oarecum de acest cult și ii neutrali- , zează precauția în raport cu însemnările făcute cîndva in taină, după caz și după împrejurare, printre desene aproximative ale chipului feței sau băiatului iubit.Păstrez și acum caietul de notițe ale unui fost coleg de liceu, care avea rezervate ultimele file pentru scrierea, în forme grafice și caligrafice de o extraordinară varietate, a numelui fetei care i-a prilejuit primele iubiri, primele concentrații explosi- ve de sentimente mai apoi părăsite, prin firea lucrurilor. Erau, în aceste file însemnări despre dragoste și fericire, despre viață și ideal,
(Continuare în pag. a Il-a)

• In căutarea.,, metrilor cubi pier- 
duți

• Surprinzătoarea apariție a celor 
4 camere de mult uitate

• Noi, cei de la „Modern-Club" și 
Comitetul U.T.C. al sectorului 8, 
sau „prietenul adevărat la nevoie 

se cunoaște"

CITITI CORESPONDENȚA DE LA „MODERN-CLUB" ÎN PAGINA A Vl-A.

Este manualul școlar 
o carte frumoasă?Știați că la un concurs de carte frumoasă organizat la noi acum cițiva ani, Editura didactică n-a fost admisă printre concurenți ?Iată obiectivul unei consfătuiri de lucru convocată de Ministerul Educației și învățămîn- tului, la care au participat factori de răspundere în editarea, ilustrarea și tipărirea manualului școlar.

S-a făcut des auzită în ședința la care am asistat următoarea remarcă : în manualul x există tendința de a se da prioritate aspectului didactic față de cel artistic ; sau invers : în manualul y predomină aspectul artistic față de cel didactic. Au făcut-o și reprezentanții Uniunii artiștilor plastici dar și reprezentanți ai editurii, Ofccă și

aici, la principiul de bază al concepției după care trebuie realizată ilustrația unui manual există confuzii, atunci toate celelalte neajunsuri parcă se pot explica mai ușor. Lipsa de echilibru in concepție și lipsa de fermitate in aplicarea acesteia,
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)

Prestigiul rolurilor
convingătoare

Personajul principal nu e 1- dentic cu eroul, care ză datele intr-adevăr .re, atributele proprii del. Ștefan din „Apus va stirni totdeauna
focalizea- exempia- unui mode soare“ admirația îndreptățită și plină de venerație a publicului ; Getta „Fîntîna Blanduziei" sau terina Teodoroiu au pînă tăzi trăsături de caracter e- xemplare pentru tînărul spectator ; Antigona din tragedia lui Sofocle, ori Luise din „Intrigă și iubire“ de Schiller sînt eroine care înflăcărează mereu inima, stimulează^spiritul. Aceasta se întimplă însă în cazul dramaturgiei istorice, unde eroul este — premeditat — cumul de calități spirituale ale unui întreg popor, sau în cazul literaturii romantice, unde eroul înseamnă simbol al unor înalte, nobile aspirații, stindard al ideilor înaintate ale epocii. In aseme-

nea cazuri, actorul își mobilizează toate resursele pentru a transmite publicului trăsături de marcă ale eroului : generozitate, curaj, cinste, militantism pus în slujba unor înalte idealuri. Misiunea sa devine mai dificilă — și mai încărcată de răspundere — în cazul interpretării personajelor principale — nu a eroilor ! — cu trăsături spirituale de o reală diversitate, hu insă pe de-a-ntregul vrednice de urmat. „Doamna lui Ie- remia“ de Nicolae Iorga, Elisa- beta, regina Angliei din „Maria Stuart“ de Shakespeare, sînt tipuri feminine de forță în literatura dramatică ; actorul, însă, atent la înțelesurile esențiale ale operei nu le poate prezenta spectatorului ca tipuri ideale. Dificultatea e și mai accentuată în dramaturgia modernă, unde

ARTA AMBULANTĂ
S-a scris-se pare, însă, că nu în suficientă 

măsură - despre acei pictori ambulanți care 
populează cu pînzele lor insipide micile pie
țe ale micilor orașe, sărbătoarea sau în 
unele tradiționale zile de tîrg, pe la col
țuri de străzi, în autogări, peste lot unde 
aglomerația este mai mare și chilipirul se 
arată mai bun. Niște zdraveni motocicliști 
dedați la plăcerile culorii și la penel. Nu 
din pasiune pentru artă ci din vădite inte
rese financiare și din pofta atroce de a în
șela. Impostori și veleitari incorigibili, pro
fitori - sub scuza unor autorizații pe care 
cine și de ce le-o fi dînd, asta rămîne de 
văzut 1 - rătăcesc din oraș în oraș, din 
sat în sat, pe motocicletele lor 
blindate cu pînze și rame stri
dent lucitoare, practicînd vîn- 
zarea prostului gust, după re
țete mai vechi, ae gang. Foști 
fotografi care au schimbat 
lentila cu șevaletul. Dar de cele mai multe 
ori - au prins ei, tipii aceștia, și cîte 
ceva din schemele invocate odată des
pre artă, despre realism, într-un fel lăută
resc, desigur, dar au prins ! - între ramele 
stivuite alături zace impozant și cîte un a- 
parat de fotografiat. Vrei portretul ? Pof
tim, stai puțin drept, surîzi puțin, maestrul 
fotografiază, poftim chitanța acum și pof
tim, săptămîna viitoare, portretul I în culori, 
mărit, înrămat.

Alții, mai artiști, creează. Peisaje cu nelip
sitele rîuri cu punți peste care trec domnițe 
însoțite de mioare, cu generali călări prin 
pădurea de alături și țigănci opulente pe 
după copaci. Ochi languroși care mijesc în 
maroniul de toamnă și care invită la fas
tuoase idile cu ciobănași. Țărănci tinere de 
acum o jumătate de veac seceră niște grîu 
prin care mișună prepelițe. Și totul se con

A. I. ZÄINESCU

tinuă așa în șubsemănătorism cras, dar ce e 
mai detestabil e faptul că o asemenea ma
nieră dirijează încă preferințele și le stoar
ce de bani, cochetăria cu arta umbrește 
pereții și ia locul bunului simț. O altă cate
gorie a acestor nomazi comercianți cărora 
ar trebui să li se pună odată stop, cu auto
rizație cu tot o.formează așa-zișii artizani în 
material plastic, imprimeuri de vopsele și ti
pare demult abandonate, un fel de corvoa
dă a artei la preț de tarabă, 15 lei. Suluri 
întregi de cartoane spongioase imprimate 
cu castele și îngerași de ambe sexe iau 
locul carpetelor și cusăturilor. închipuiți-vă 
toate acestea risipite printre tarabe cu le

gume și brînzeturi, în piețe cu 
păsări și murături, în aglome
rația aceea de dimineață a 
orașelor care-și survolează 
parcă aerul și întind geografia 
așezării lor dincolo de ele în

sele, fiind locuite, chiar și pentru o clipă, 
de tot ceea ce trăiește și respiră în univers, 
într un amalgam copleșitor. Starea de ab
jecție pe care o dă o asemenea subartă e 
și mai puternică.

Cunosc că undeva s-a încercat o îndrep
tare a acestor lucruri : au fost înființate mici 
magazine - expoziții ale artiștilor plastici. 
La prețuri convenabile, evident, vizitatorii 
își puteau comanda și alege tablourile do
rite. Mai de preț e însă faptul că, încet, în
cet gusturile puteau fi formate. Comercian- 
ții de vopsele, impostorii s-au văzut atunti 
nevoiti să se retragă și au părăsit orașul. 
Au plecat, nu mai departe însă decît exact 
acolo unde nimeni nu făcea nimic în acest 
sens. Deci : dacă această măsură, una din 
cîte pot fi luate, a dat totuși roade, atunci 
de ce n-o facem viabilă peste tot unde 
situația ca atare o reclamă ?
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J

de VALENTIN HOSSU-LONGIN

în luna noiembrie discutam cu 
lulia lordache. membră a biroului 
Comitetului orășenesc Azuga al 
U.T.C. și responsabilă cu proble
me politico-ideologice, despre e- 
venimentul pe atunci la ordinea 
zilei: pregătirea și deschiderea 
învățămîntului politic U.T.C. Nu 
mică mi-a fost mirarea cînd am 
constatat că din tot ceea ce tre
buia să cunoască cineva investit 
cu o asemenea responsabilitate, 
dînsa nti cunoștea mai nimic. 
Ba mai mult, nici despre cum s-a 
acționat în cadrul organizației 
unde iși desfășura activitatea — 
și aici avea aceeași responsabi
litate în cadrul comitetului 
U.T.C. — nu a putut să-mi spu
nă nimic. Nici despre noua for
mulă care s-a adoptat începînd 
cu acest an. da' nici măcar des
pre ce era neapărat nevoie să se 
știe t cine participă la învățămîn- 
ful politic U.T.C. Atunci m-am 
reținut de a formula o concluzie. 
Am crezut că e vorba poate de 
un accident. Am revenit zilele 
trecute în organizația U.T.C. de 
la Fabrica de postav Azuga lo
cul de activitate al inginerei lu
lia lordache.

Trebuie spus din capul locului 
că și acum am constatat, din 
discuțiile purtate cu propagan
diști și secretari ai organizațiilor
U. T.C., că nici problema cu
prinderii în învățămîntul poli- 
tic U.T.C. nu este încă pe de
plin clară. Atît la organizația Țe- 
sătorie l cit și la organizația Țe
sătorie III membrii de partid și 
tinerii între 26 ș'i 30 de ani sînt 
pur și simplu excluși de pe lista 
membrilor cercului de pregătire. 
Cuprinderea neuteciștilor pînă 
la 26 de uni la fel este pusă sub 
semnul întrebării — cu toate 
că aceștia sînt destul de nume
roși. Iată că. de la bun început, 
superficialitatea cu care a fost 
tratată inițial problema în cauză 
și-a arătat urmările. Mai ales că 
succinta situație se referă numai 
la cuprindere, -Să vedem însă ctti 
participă la uceste acțiuni ?

Organizația U.T.C. Țesătorie 
III a desți-his învățămîntul în lu
na noiembrie. Propagandista a- 
cestui cerc, Marilena Teglaș. ne 
arată prezența: 12 din 30
cursanți (30 de cursanți în condi
țiile arătate mai sus), bn luna ia
nuarie — sîntem informați — 
participarea s-a îmbunătățit: aii 
fost prezenți 20. Nicolae Mănes- 
cu. secretarul organizației Țesă
torie I, după ce ne prezintă di
verse motive care au făcut ca 
învătămîntul să nu fie deschis.' 
decît în luna ianuarie, ne face 
cunoscut și numărul’ celor care 
au participat la prima ședință : 
32 din 49.

Numai o simplă privire arun
cată acestor cifre este de ajuns 
pentru a ne conduce la concluzia 
că participarea nu este la nive
lul așteptărilor. Sau dacă anali
zăm prin prisma noului sistem, 
obligația de a desfășura îni-ăță- 
m'ntul în cadrul adunării gene
rale. este ușor de observat că 
în organizația Țesătorie III a- 
cestea s-au ținut pur și simplu 
tiestatuta: sau cel mult, cu jumă
tate plus unu. In cealaltă orga
nizație. în schimb, se nare că 
prezența a fost mai bună. Se 
pare numai, pentru că dacă ana
lizăm. dintr-un alt unghi ea nu 
ma! cămine decît o părere. De 
ce ? Pentru că. așa cum am a- 
minfit mai înainte, aici nu
cunoaște încă numărul total al 
celor rare, conform instrucțiuni
lor C.C. al U.T.C... trebuie să 
participe la învățămîntul politic
V. TC.

Cu ajutorul locțiitorului de se
cretar de la această organizație, 
Marilena Dragomir, încercăm să 
facem o evidență. „Ar fi vreo 
șase neuteciștl de vîrstă uteci*'ă...  
Intre 26 și 30 de ani ? Pe ăștia 
nu-i știu, dar cred că cel puțin 
vreo șapte sînt".

Acum să facem totuși, șl așa, 
socoteala : 49 plus 6. plus 7, egal 
62. Deci în cercul de învățămînt 
de la organizația Țesătorie 1 ar 
trebui să fie cel puțin 62 de

cursanți. Iar pe aceștia dacă îi 
raportăm la cei 32 prezenți, pro
blema se limpezește ; tot de
parte de scopul inițial.

Cine sînt cei care nu partici
pă la învățămînt și de ce ? Ele
na Vrabie are 22 de ani și este 
membră de partid: „Particip la 
învățămîntul de partid. De invă-

Învătămîntul
»

politic U. T. C 
într-o organi

zație din Azuga

țămrntul politic U.T.C. nu știu 
nimic“. Ion Roșea, prezentat de 
către birou ca neutecist: „Ani 
avut carnet de membru U.T.C. 
dar l-am pierdut. Iar la învăță
mîntul politic U.T.C. nu m-a 
anunțat nimeni să particip". Gh.

StOicescu se află în aceeași si
tuație ca Ion Roșea. El a fost 
anunțat odată să participe la o 
acțiune și, pentru că a refuzat, 
de atunci nu s-a mai interesat 
nimeni de el.

Iată, așadar, că superficialita
tea cu care a fost tratată pro
blema organizării și deschiderii 
învățămîntului politic U.T.C. se 
face simțită și acum, după ce au 
trecut deja cîteva luni. Surprin
derea pe care am sesizat-o pe 
fața responsabilei cu propaganda 
din biroul orășenesc, atunci, în 
luna noiembrie, am observat-o 
acum la propagandiștii și 
cretarii organizațiilor 
„Nouă așa ni s-a 
îmi relata Marilena 
mir — că la învățămînt parti
cipă numai tinerii pînă la 26 de 
ani“. Deci așa li s-a spus. In 
aceste condiții afirmația nu mai 
surprinde pe nimeni. Pentru că 
însăși cea care trebuia 
spună altfel nu știa. Și 
nu pentru că nu aflase, 
tru simplul motiv 
ra ca pe o treabă 
vă de la sine.

se-
V.T.C. 

spus —
Draga

să le 
nu stia 
Ci peri- 
conside-ci o

care se rezol-

ION TOMESCU

Deocamdată, viitorii absolvenți din prima promoție a Liceului apicoli București „pă
țesc“ cu fiecare lecție practică în Combinatul apicol, care le pune la dispoziție între
gul său fond de instruire, spre împlinirile unei profesii tradiționale, ajunsă astăzi, după 
un secol de organizare in asociații de profil, la cea mai înaltă strălucire in lume.

Foto: O. PLECAN

TROFEUL MINERULUI
(Urmare din pag. I.)depășit sarcinile de plan în medie cu 3 procente, fiind declarată fruntașă in producție.Costache Trifan, miner, de brigadă la întreprinderea nieră Hunedoara. Brigada țef misa

(Urmare din pag. I) despre gelozie și sacrificiu, împreunate cu repetiția obsesivă a unui nume, mereu all- iel scris. Era un soi de jurnal intim, făcut nu odată în o- rele de curs, cînd profesorul dc istorie divaga, făcea ocolișuri in structura predării.Căci aceasta este, mai în- tîi, jurnalul intim : un resort și un efect de complementaritate, o instantanee auto- destăinuire atunci cînd împrejurările iți slăbesc sau uu-ți permit afirmarea dorinței și nevoii de participare, cînd îți agață baierelă unui soi de „vid social“. Am in față jurnalul unei eleve, însingurată și stingheră care, după trei „reuniuni“ și un „bal“ la care a participat și nu a fost niciodată invitată la dans, iși jură sieși ca toată viața să urască dansul, să-l ocolească, să-l ocolească fără ezitare și să iubească un om a cărui primă calitate să fie aceea de a nu ști să danseze !Dăr jurnalul intim nu este doar „compensare", ci și afirmare a nevoii de auto- cunoaștere, cale de a dobîndi certitudini despre sine despre alții, încercare autocontrol prin pirghii intimitate. Pfentru unii, cum chiar ei iși mărturisesc, este „exercițiu stilistic“, „o dedicație discretă făcută mamei", un „manifest pentru posteri-

taie", un „tribut dat fericirii intime“, un document care probează „inteligența și capacitatea precoce de a înțelege lumea"...Jurnalul intim este, indiferent de motivațiile sale, un instrument de cunoaștere specific primeia dintre tinerețile omului. Este instros- pccție cvasi-cotidiană. depozitară de afectivitate și
Jurnalul

și <ie de

luciditate, deopotrivă. Pentru alcătuirea lui, adolescenții săsesc întotdeauna timpul necesar. Un timp folosit cu meticulozitate și cu prețiozitate. în desfășurarea căruia risipa de cuvinte mari, grave și adinei, nu are practic limite.Intimitatea omului nu poale fi abordată, desigur, ca un bun public. Inserția grăbită și brutală in ea este păgubitoare, inoportună, sfîșietoa- re. Dar dacă ii cunoaștem

bine pe adolescenți și tineri, dacă vrem să-i îndrumăm cu tact și circumstanță, este bine să luăm în seamă și existența variabilei „jurnal intim“. Existența acestei lumi a frămintării intime, în care nu putem pătrunde oricum dar pe care o putem stimula din afară. învățîn- du-i pe cei care bat la porțile „experienței de viață“ mai multe lucruri despre valoarea și limitele introspecției. despre căile bunei și luminoasei autocunoașteri. Mizăm prea puțin, în actele e- ducative cotidiene, pe capacitatea introspectivă a tînă- rului de vis-i-vis. Insă prea mult pe optimă a acestuia Ia comenzile lumii din afară. Să ne gindim mai atent și mai des 
Ia faptul că destule comportamente bizare ale tînărului provin și din trecerea noastră grăbită, cu ușurință și oarecare dezinteres, peste cîmpul intimității sale, pe care nicidecum nu ni l-ar oferi, iotul și fără înconjur, dar pe care ar vrea, cu ardentă. să-I știe luat în seamă întotdeauna. Poate că nu ne-ar strica și nouă, educatorilor mai tineri și mai puțin tineri, să învățăm — în școală sau pe cont propriu — mai multe lucruri despre rigorile și virtuțile cognitive 
ale Introspecției, Precum și despre limitele acesteia.

trebuie să realizeze un randament de 5,3 tone pe post. Fiecare om ai Iui Trifan extrase însă zilnic cu peste o tonă de minereu un bun meseria Trifan.Vasile ploâtarea Activitatea ceput-o Ia prelucrare

in plus. „Eu ca să fiu miner, mă calific și în de artificier“ — spune
tă noua generație de mineri din Valea Jiului. A urmat liceul de specialitate din Petrila. după care s-a angajat ca miner.— La mine, mărturisește el, nu s-a pus problema acomodării în subteran, pentru că practica am efectuat-o chiar în abataj.Constantin Popa, miner, de brigadă la Exploatarea nieră Vulcan. Unul dintre mai apreciați mineri aiJiului. Anul trecut l-a încheiat cu un surplus de cîteva mii do tone de cărbune, uimindu-i chiar pe colegii lui de Ia alte fronturi de lucru cu succesele obținute, în acest an s-a angajat să încheie fiecare lună cu cite 3 zile mai devreme și să sărbătorească revelionul in jurul datei de 1 decembrie.

șef micei Văii

Mizăm reacția

Nepăsare vinovată
din difu- mari in- școa-

Timp de 40 de ani, fața unei catedre, am zăt celor mici și celor lumina cărții. Pină la cbeierea activității in lă și după aceea, m-am silit să formez oameni întregi nu numai în ceea ce privește volumul de cunoștințe, ci și în ceea ce privește comportarea la locul de muncă, in societate, pe stradă. in familie, strădaniei pedagogilor cel mai des demne țuit. însă constatăm regret că nu toate le duc la formarea r.eri demni de tot investit in ei.Omul nou se confundă cu omul care studiază, cu omul care se silește să se depășească pe sine, cu omul care nu-și jignește semenii, omul care face minuni în fabrici în laboratoare, cu scrutează viitorul, împrejurare s-ar găsi.- la masa de scris sau la pupitrul de comandă, in largul oceanului sau în văzduh el e urmărit de un ideal : să-si servească țara și poporul.

Rezultatele sînt de pre- cu mult eforturi- unor ti- ce s-a
cuadevărate și uzine, omul' care în orice

împlinindu-și propriul destin. Tocmai de aceea prețuind aspirația înaltă a a- cestui om. cred că trebuie manifestată o atitudine mai hotărit critică față de cei în comportarea cărora nu se întrevăd asemenea trăsături, ci dimpotrivă. Să pornim de la o constatare făcută de foarte mulți : îi în- tilnim pe bulevarde, în baruri, în cafenele, în holurile cinematografelor, pe peronul gărilor și. foarte des. în tramvaie, autobuze etc. Desigur, noi știm că nu peste tot ambianța, condițiile exterioare coincid cu ceea ce educația, in general, se străduiește să fie și să facă. Am în vedere, de exemplu, unele aspecte ale viețuirii și conviețuirii în noile cartiere. insuficient concepute ca zone cu ambianță cultiirală — în sens larg — corespunzătoare. însă, chiar dincolo de asta, se poate pune întrebarea : oare ne-am obișnuit așa de mult cu observarea obrăzniciei, uneori chiar a brutalității, încit îi dăm prea des bilet de trecere 7 Respectul este oare o

dovadă de conformism, iar bunul simț s-a învechit 7 Mulți. prea mulți privesc nepăsători, neutri, indiferenți „inconformismul“ a- cest*. Nepăsarea și indifirența sint însă boli care frînează adevăratul progres. Și, la urma urmei, mi se pare firesc nu atît să-i „dăscălim“ cit să-i îndemnăm pe tinerii înșiși, pe cei mulți care cresc, frumos, drept, de a nu-i lăsa în „plata lor“ pe cei rămași in urmă, pe cei care cred că „inconformis- mul“ se confundă cu o comportare vulgară sau lipsită de -------- „xfiind in fond o problemă a lor, ținerii înșiși pot manifesta mai multă intransigență față de aceștia. O spune un om care a înțeles, sper, după mulți ani de activitate între ei că lucrurile rezolvă cel mai bine nind și acționînd chiar mijlocul lor, al tinerilor. Și, firește, un ajutor sau slat bine intenționat nu cred că e de respins.
GHEORGHE I. JITARU 
pensionar din învățămînt

norme. Cred că.
se por- din

Irimîe, miner la Ex- minieră Comănești. în producție și-a în- o întreprindere de a lemnului unde afost repartizat după absolvirea școlii profesionale. Visul său, insă, era să devină miner. Acum 4 ani s-a angajat la Exploatarea minieră Comănești. încet, încet s-a impus prin seriozitate, hărnicie și pricepere, numărîndu-se printre cei mai buni mineri.Virgil Cirța, miner Ia Exploatarea minieră Petrila. Reprezin-

Prestigiul rolurilor
convingătoare

(Urmare din pag. 1.) „personajul negativ“ se află în' centrul atenției și e înzestrat a- desea cu elemente atrăgătoare : pitoresc, inedit, inteligență strălucitoare. Actorul, firește, va rezista tentației și nu-i va disimula esența în pofida oricăror aparențe sclipitoare. Chiar cînd el, actorul are farmec, inteligență. originalitate.Așadar, dacă nu ne referim la eroul literaturii istorice, romantice, personajul cel mai important, în speță cel mai convingător, nu înseamnă un conglomerat de virtuți strălucitoare și definitive. Lupta pentru a le descoperi și a le impune, efortul plin de dificultăți pentru perfecționare — politică, socială, morală — sînt infinit mai interesante nu numai pentru spectator, ci și pentru creator. Un actor preferă totdeauna personajul cu o dinamică spirituală proprie epocii noastre, nici difuz printr-o falsă complexitate, nici încremenit în tipare. Publicul contemporan, cel tînăr în special, nu poate fi convins de „îngerii“ schematici, de anaho- reți feriți de „rele“, de oameni- șablon care nu spun nimic. Actorul ca și publicul optează pent»u personajul neferit de dualități, chiar de ispite și capcane pe care. însă, puternic fiind, le depășește ieșind din lupta — cu el și cu alții — victorios. Reflectarea acestui dat de complexitate, ca și a bătăliei melioriste, relevantă pentru public este totodată pasionantă pentru un actor. Datoria lui este să clarifice toate ipostazele personajului, să descopere ideile majore ale operei pentru a a- junge împreună cu spectatorul la sîmburele de adevăr. Doamna Clara din „Vlaicu Vodă" — întoreîndu-ne îar la piesa istorică — sau revenind la cea

modernă. Clara din „Vizita bătrinei doamne“ de Diirren- nmatt sînt aparent niște femei cumplite, dar faptele lor au o reală justificare, iar finalitatea comportamentului merită tot interesul. în teatrul modern, în arta teatrală actuală, pornind desigur de la dramaturgie, dar ajungînd la reflectarea scenică, un personaj credibil nu e niciodată funciarmente bun sau rău. Actorul trebuie să-l dezvăluie într-o lumină reală, sub toate fațetele condiției umane, cu o grija deosebită pentru reala justificare, pentru adevăr. Autenticitatea e singura condiție a a- deziunii publicului la ideile exprimate în spectacol, singura garanție a trecerii lor de pe scenă în sală.

invitinda-mă să citesc; tran
scriu; „MJCLĂUȘENl (DN 
28, circa 70 km din Iași) -v 
localitate în care se află un 
castel — unic prin arhitec
tura sa în Moldova, construit 
in jurul anului 1880 (în apro
piere se mai află și un restau
rant, amplasat intr-un cadru 
natural de un pitoresc deose
bit, pe malul unuia dintre 
cele trei iazuri; bucătăria lo
calului oferă zilnic preparate 
din pește proaspăt)“.

—- Deci, există sau nu e- 
xistă?

— Mergeți să-l vedeți, 
dacă-l puteți vedea; eu m-am 
mulțumit să-l fotografiez de 
la distanță, e fantastic, dar ce 
folos!?, a oftat lung liceanul 
frumușap, după acest răs
puns în dodii.

Am ajuns pe înserat, după 
ce am străbătui o pădure 
calmă, odihnitoare. La poartă, 
barieră. Pătrundem în curte. 
Pica soare pe creneluri și 
arcade, pe turnuri-săgeți, pe 
acoperișul înalt. Siluetă ita
liană; așteptam să aud cornul 
de. vînătoare; pășesc pe pra-, 
gul de marmură al intrării 
principale și citesc „SALVE“,' 
salutul, acum murdărit de 
noroi, al celui ce-a vrut să 

plaiuri ieșene, minunatele lor fie gazdă ospitalieră înainte 
așezări, încărcatele lor monu
mente de istorie și cultură, 
dar acum îmi trebuie argu
mente pentru o demonstrație 
exactă. (Promit să revin cu 
un tablou romantic, pe măsu
ra splendorilor de deal, pă
dure și apă, dintre Șiret și 
Prut, pe unde fost-au Sado- 
reanu și Ștefan, Eminescu si 
Cuz-::, Creangă și Dosoftei, A- 
lecsandrl și Maiorescu).

Tîrgu Frumos, orășel co
chet, în constantă devenire, 
cu un trecut plin de legende 
voievodale, nu are muzeu. 
Liceenii au început să sape, 
să colecționeze, să cotrobăie în pivniți și poduri, și de 
patru ani, o clasă a devenit 
neîncăpătoare pentru cele 
două secții: arlșeologie-isto- 
rie și etnografie. Vase pictate, 
din cultura de Cucuteni, te
zaure monetare, arme și po
doabe dacice și romane ; 
măști de ritual și de teatru 
popular, costume, obiecte de 
uz casnic, de mult ieșite din 
uz... Și apoi, pe toți pereții a- 
cestui liceu, desene care au 
luat premii la cele mai seri
oase confruntări cu talentații 
tării, copiilor de aici spunîn- 
du-li-se „Vultureștii Moldo
vei“. Nu-i destul pentru nu
cleul unui muzeu orășenesc? 
Și mi se spusese că nu-i ni
mic de văzut în Tîrgu Fru
mos și împrejurimi. Tocmai 
de aceea, am dat extempora
lul.

...„Miclăușeni", notase ele
vul, enumerînd obiectivele 
turistice ale județului, văzute 
de el sau numai știute, sub
liniind însă cuvintele „dar nu există“, ceea ce m-a îndem
nat să-l provoc la un dialog. 
Fără să-mi răspundă' direct, 
îmi întinde un pliant O.J.T.,

.Dar nu există !“ scria 
apăsat elevul, intr-un extem
poral sui-geueris, avînd. ca 
subiect obiectivele turistice 
ale județului Iași.

Era un fel nou de a vedea 
cit și cum iși cunosc școlarii 
— cei mici și cei mari — 
frumusețile și învățămintele 
din jurul casei, străzii, orașu
lui; mai vroiam să știu prin 
ce mijloace este potolită foa
mea de spațiu a celor ce vi
sează călătorii extraterestre, 
expediții pe Amazoane și Hi- 
malaya, incursiuni în peșteri 
și saliare ș.a.m.d.

Că nu există, în spațiul 
discutat, o tradiție turistică, 
este un fapt cvasi admis, nu
mai că prea s-a uzat această 
explicație, la umbra căreia 
unii dregători ojetiști se com
plac lustruind birourile. Cei 
ce încearcă să iasă din „dul
cile tîrguri“ sint mai tinerii 
organizatori de drumeții, oa
meni de acțiune, cu spirit in
ventiv și mereu căutători de 
inedit, pe care-i deranjează 
foarte anume amorțeli și lip
sa de înțelegere la nivele 
unde s-ar cuveni să existe și 
uși și ferestre deschise iniția
tivelor. Îmi va fi iertat că nu 
descriu, în mișcare, superbele

de-ai trece pragul, 
așa și așa, Vrem să ___.....
castelul!“, îi spunem tinerei' 
profesoare care ne-a primit. 
„Nu prea-i voie, sîntem școală 
speciala vizitatori ar fi cu 
duiumul, castelul se vede din 
șosea, dar copiii 
tulburați! Totuși, 
excepție. Notez: 
nav, frescele de 
zdrențuite, peste 
din lemn de trandafir, închi
puind flori și arabescuri, sînt 
trase de colo-colo paturi cu 
picioare de fier, vitralii spar
te, ferestre lipsă, șemineuri 
de epocă distruse și reci, zi- 
duri coclite, feronerie rugini
tă, tavan pictat, ogive moarte 
de tuburile bergman țintuite 
fără milă peste maxime latine 
scrise cu litere de aur; pod 
înțesat cu saltele reformate, 
săli ele întuneric, tapet de 
mătase sfîșiat, balustradele 
din lemn nobil sculptat sînt 
rupte, scările putrezesc...

Ieșim tăcuți. Mai ăm ochi 
numai pentru a mai vedea 
încă o dată salutul de la in
trare — SALVE! A fost vis 
urit! Unde-i adevăratul cas
tel? In spatele nostru se lasă, 
grea, bariera și noaptea în
ghite crenelurile, ogivele, 
portalurile, turnurile unor 
arhitecți din rnîna cărora a 
ieșit o bijuterie. Da, gîndesc, 
aici ar putea fi un fantastic 
muzeu, dar acum este un 
muzeu al dezinteresului și al 
lipsei de discemămînt. Nu 
cred în ruptul capului că se 
va distruge cu bună știință 
acest monument I Dacă știu 
copiii de existența lui, atunci 
de ce oamenii mari pun mai 
mult preț pe restaurantul pes
căresc din apropiere ?

„Sîntem 
vedem

nu pot fi 
am fost o 
castel bol- 
pe perefl 

parchetul

In cartierul Drumul Taberii din Capitală, se va construi un modern complex comercial. In 
premieră prezentăm macheta
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• SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI“ • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI“ • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI“«
—■___________________________  ________ _ . . . _ . . - . - ' • ■ ' *melor măsluite cu tot felul de ascunzători secrete, sau conți- nînd diferite aparate pentru desfășurarea activității de spionaj.Alții se ocupau de hainele lui Morel, cercetîndu-le cu minuție in laboratoare speciale, pînă la ultima cusătură. Pașaportul, banii, ceasul, stiloul, bricheta, totul trecea prin mîinile experți- lor care știau foarte bine cite surprize poate ascunde pînă și un ac de cravată.Cea mai neînsemnată descoperire conta, ea putea arunca o lumină asupra naturii misiunii pe care o primise spionul, sau, coroborată cu alta, tot atit de neînsemnată, la prima vedere, în ce direcție ar trebui să fie îndreptate cercetările.Și în acest timp, subalternii căpitanului Pascu îl păstrau în „oglindă“ pe Nythan. îl văzuseră pareîndu-și mașina cu luminile stinse, pe o străduță ce-i permitea să țină sub observație artera de circulație care ducea la Podul Constanța, se așezaseră in posturi fixe și mobile, pe întregul traseu pe care avea să-l urmeze mașina „Ciclop“-ului.Acum, căpitanului Pascu îi deveni și mai clar că anume Citroënul îl interesează pe Nythan. Totul era deci să nu-1 sperie cumva, chiar cu riscul de a-1 pierde o oră-două din ochi, a- vînd în vedere mașina sportivă de care dispunea el.Nu, Nythan se ține scai dé Citroën, păstrînd însă o distanță apreciabilă.Afiîndu-se pe teritoriul țării, Morel și Nythan ieșiseră de două ori în eter, și cum ei erau încă de la graniță puși sub urmărire, convorbirile lor fuseseră înregistrate pe bandă magnetică. predate mașinii electronice de calcul pentru aflarea cheii cu care iși cifrau ei mesajele. Nu era un lucru deloc simplu

pentru că și codai lor fusese compus tot cu ajutorul unui computer.— I-o fi teamă și de stație... Tn orice caz, în eter nu mai poate ieși. Și căpitanul Pascu îi povesti cum fusese aranjată antena de la mașina acestuia.Citroenul fu urcat sus, la etaj, oamenii căpitanului Vlad îl luară imediat in primire. Sub tabloul de bord, într-o „cutie“ din material plastic spongios, fusese găsit pistolul, dedesubt, la picioarele pasagerului — o ascunzătoare cu arsenalul obișnuit : două fiole cu cianură de potasiu, o lanternă de dimensiunile unei monede, dar cu un fascicul foarte puternic de lumină, țigări, con- ținînd somnifere...Oamenii căpitanului Vlad nu numai că se pricepeau unde să caute, dar dispuneau și de aparate speciale, necesare unor investigații de acest gen. De obicei. Capacul băii de ulei avea pereți dubli, pragurilor li se adaptau sisteme mecanice sau hidraulice, se pretau la ascunzători dublurile aripilor, ranforsările caroseriilor autoportante, șasiurile in cazul existentei acestora... Era sondată tapițeria, ventuze vibratoare puneau in rezonanță fiecare bucățică de tablă.Cu o asemenea ventuză se descoperă că punctele de sudură electrică de la o porțiune din ranforsarea capacului portbagajului sînt doar aparente.— Nu. nu forța ! îi Ceru căpitanul Pascu mecanicului să scoată ventuza. O vibrație mai prelungită ii poate defecta mecanismul! Tovarășe căpitan 1 il strigă el pe Vlad in ajutor.Acesta veni și începu să cerceteze cu o lampă cu cuarț întregul capac. Crezuse de Ia început că unele din punctele de sudură mascau de fapt butonul de acționare a mecanismului. A-

junse in cele din urmă la zăvorul capacului și abia după ce^-i demontă .găsi cablul ce se îndrepta spre ranforsarea in pauză.Cînd jumătate din valetul de treflă ieși la lumină. Pascu și Vlad priviră dezamăgiți buzunarul secret : era tot ce conținea.— Că este o parolă cartea asta de joc, ruptă ih două, asta-i clar, dar de ce-a fost nevoia să o păzească cu atita strășnicie 7 se miră Vlad.— Da. o parolă... Sint deci așteptați !
★Colonelul Dumitru, la raportul căruia .Pascu se prezentă a doua zi dimineața, nu fu insă de aceeași părere.— înseamnă că Nvthan nu șe va putea intilni !. — Dimpotrivă, imi permiteți, tovarășe colonel, el va fi obligat să se intilnească.— Cum ? Fermitatea parolei demonstrează că ei trebuiau să se 'Intilnească intii in eter ’ Și pe această cale să fixeze o in- tîlnire concretă ! Dacă ș-ar fi cunoscut și ar fi avut un loc fix de înfilnire, nu-i mai trebuia lui Esden o parolă ca asta !— Cred că aveți dreptate, spuse Pascu incet.— De fapt, tu i-ai luat posibilitatea Iui Nythan de-a stabili un randes-vous cu cel sau cei care il așteaptă aici '— Cartea de joc este o parolă de întilnire intre doi necu- noscuți !— Da, intre doi necunoscuți... -Tocmai de aceea și-a asigurat el atit de bine parola 1— Te gindeijrl la Nythan 7— Și la ăl mă gîridesc. (va urma)
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Să dăm aceeași atenție tuturor
manifestărilor la care ii invităm pe tineri

Orientarea către valorile sociale
— Care este, în condițiile societății noastre socialiste, 

raportul dintre „morala individuală" și „morala socială" ?

Răspunde doctor FRED MAHLER, director adjunct 
al Centrului de cercetări pentru problemele tineretului

Afirmarea tot mai puternică a societății so
cialiste ca o civilizație educațională, în care 
fiecare este învățat ți se învață, în care in
struirea devine doar o parte a procesului for
mativ, Care include în mod accentuat latura 
educativă — explică deosebita însemnătate ți 
actualitate a educației morale. Căci, într-o 
măsură mereu mai mare, invățămîntul ți edu
cația în general trebuie să însemne, nu doar 
transmitere de informații ți dezvoltare a cu
noașterii, ci ți educare de deprinderi ți for
mare de caractere, nu doar instrucție pentru 
țtiință, ci ți educație pentru conștiință.

O caracteristică a noii morale este interpă- 
trunderea tot mai puternică dintre morala individuală și cea socială. Tradițional separate 
ți chiar opuse, pe fondul contradicțiilor, ire
ductibile dintre individ și societate — morala 
personală ți cea generală a societății . găsesc, 
în condițiile evoluției socialismului spre înlă
turarea contradicției amintite, contextul obiec
tiv ți cadrul necesar al unei reale concordanțe 
ca orientare și complementaritate ca realitate.

Studii variate au confirmat capacitatea so
cialismului, a orinduirii noastre ae a propune 
generației tinere mobduri de acțiune și mo
dele de comportare care, nu numai că se 
bucură de o mare autoritate ți forță de tn- 
rîurire, dar prezintă avantajul de a. fi întru
chipate ca realități dinamice în praxisul mun
cii, vieții și comportării morale cotidiene a ti
neretului.

Ierarhia opțiunilor adolescenților privind 
dominantele idealului moral indică predomi
narea orientării spre „idealul personal“ și „idealul general". Aceste dominante reflectă, 
desigur, din unghiuri de vedere diferite, op
țiunea fundamentală a tinerilor pentru idealu
rile socialismului, căci in contextul, reali
tăților sociale ți morale ale societății în care 
trăiesc, — modelul axiologic specific socialis
mului este tocmai realizarea deplină, afirma
rea liberă ți multilaterală a personalității, nu 
prin opunere, ci în consens cu progresul so
cietății.

Pe de altă parte, însă, constatăm o largă 
generalizare a modelului pozitiv, respectiv o 
preponderență categorică a idealului „perso
nal" și „general" față de cel „pragmatic". A-

cesta reprezintă concretizarea pozitivă în opi
nia adolescenților, atît a normelor ți exemple
lor din realitate, cît ți a sensului înaintat al ac
tivităților educaționale. Ele confirmă înainte 
de toate, difuzia largă în rindul tineretului a principiilor și normelor morale înaintate ale societății socialiste.

Observăm însă, în cadrul modelelor poziti
ve o predominare a idealului „personal", ma- 
nifestînd o tendință de relativă accentuare o 
dată cu vîrsta. Pornind atit de la comanda
mentul general al procesului de formare a 
personalității morale, care include problema
tica însușirii și respectării imperativelor, cît 
ți de la comandamentul specific eticii comu
niste, al subordonării interesului personal față de cel general, tabloul dominantelor idealu
lui — pozitiv în ansamblul său, nu este ast
fel. lipsit și de laturi negative; o parte a ti
nerilor este mai curînd convinsă de primor
dialitatea valorilor personale decît a celor ge
nerale, vede în insuficientă măsură depen
dența fericirii individului de colectivitate, ac
centuează asupra drepturilor față de datorii. 
Ața cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea la Consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice ți cultural-educative din 
9 iulie 1971: „Nu trebuie să uităm că tine
retul nostru s-a născut în alte condiții ți unii 
consideră că lor li se cuvine totul, că numai 
societatea are obligații, iar ei nu au față de 
societate nici o obligație".

Aceste tendințe negative impun factorilor 
educativi ți adolescenților înșiși, o mai mare 
preocupare pentru orientarea spre valorile po
zitive. Stimulînd spiritul lucid, realist, înlătu- 
rlnd simpla adeziune declarativă, se impune o 
permanentă acțiune pentru potențarea compor
tamentelor practice, pentru ca fiecare act al 
adolescentului să-ți găsească, în tot mai mare 
măsură, sensul, prin orientarea sa către un 
ideal superior. Corelarea realizării personale cu conștiința îndatoririlor sociale trebuie să reprezinte axul acestei acțiuni, făcînd astfel 
ca interesele personale, împletite cu cele ge
nerale, să constituie fundamentul, atît al țe
lurilor de afirmare individuală, cit ți al devo
tamentului pentru societate.

SPECIALIZAREA PROFESIONALĂ -
deziderat al învățămîntului agrozootehnicîn aceste zile, în județul Mehedinți se desfășoară cursurile de instruire și perfecționare a cooperatorilor, mecanizatorilor și lucrătorilor din agricultura de stat. Cursurile sînt cuprinse și în programul acțiunilor politico- educative ale comitetului județean U.T.C. care, prin membrii Consiliului tineret sătesc, au contribuit la organizarea și pregătirea acestora. Tinerii sînt cuprinși în 36 cercuri organizate pe profile : 5 000 de tineri la cultura mare, 1 000 tineri la mecanizare, 400 tineri în legumicultura, 300 tineri în zootehnie, 450 tineri în pomiviticultură. Pe lingă aceștia, alți 1 000 de tineri vor fi calificați în anul acesta Jn diferite meserii ca urmare a cursurilor de policalificare organizate în fiecare S.M.A. și C.A.P. în acest scop, pe raza consiliilor inter-cooperatiste Vînju Mare, Obîrșia Cîmp, Gîrla

Tinerii constituie, în aceste 
zile, o prezență dinamică 
pe șantierele sistemelor de 

irigații.

Foto: GH. CUCU

Mare, Burila Mare, Prunișor, Simian, au fost înființate cercuri de conducere a tractorului și de mînuire a mașinilor agricole. Trebuie să arătăm că lectorii cursurilor agrozootehnice sînt conducătorii unităților agricole și inginerii șefi care la rindul lor au fost și ei instruiți și pregătiți la Casa agronomului de către organele agricole județene. Ne-am oprit la cîteva unități a- gricole pentru a afla modul în care se desfășoară cursurile, e- ficiența activității acestora.La C.A.P. Rogova, de pildă, Ia cele trei cercuri organizate aici, au participat 140 cursanți. La cercul de cultură au fost expuse toate cele 10 teme în perioada 9 decembrie 1973 — 8 ianuarie 1974. Odată cu temele expuse au fost prezentate cicluri de filme și diapozitive, iar completarea lor s-a făcut _ prin urmărirea la televizor a telelecții- lor difuzate. Printre temele prezentate amintim : „Acordul global — forma superioară în organizarea producției și a muncii“, „Folosirea terenurilor în pantă“, expuse de inginerul șef Cosma Damian. Pentru a cunoaște mai bine modul de exploatare a mașinilor agricole de către toți cooperatorii, a fost prezentată și tema „Cunoaște

rea și deservirea mașinilor de semănat“, avîndu-1 ca lector pe inginerul Ion Trăistaru, directorul Stațiunii de mecanizare a agriculturii Vînju Mare. Lectorii s-au declarat mulțumiți de felul cum cursanții și-au însușit cele predate. Mihai Purcăriu, Alexandru Ivan, Ion Dumbravă, .Petre Șerban, Ion Popa, Anica Ciobanu și alții. După cum, la fel de bine au răspuns și tinerii care au participat ța cercul „Legume, vie și zootehnie“.în cadrul I.A.S. Rogova, ne-am oprit la fermele Dobra, Bălăița, Petra și Valea Anilor. Pină în prezent, la aceste ferme s-au predat 5 teme. Lectorii sînt șefii de ferme Dumitru Micu, Gheorghe Păfeărescu, Toma Ia- cob. Fiind ferme mixte — vegetale și animale — temele cuprind atît probleme legate de cultura plantelor, cit și teme privind creșterea și întreținerea animalelor. Nu sint lipsite nici temele legate de mecanizarea lucrărilor agricole și din zootehnie, deoarece la cursuri participă și mecanizatori din fiecare fermă. întregul personal al fermei n-a lipsit de la nici o lecție, ne spune inginerul Gheorghe Păsărescu. După încheierea cursurilor, adică la 1 martie, urmează lucrările practice.
MARIAN OVIDIU

BOGATĂ AGENDA
DE LUCRUperioada de iarnă, Comitetul

Dinamica industrială 

și profesiile noi
Ce meserii noi vor apare in industria constructoare de 

mașini în perspectiva apropiată și prin ce formă de învăță' 
mint se vor pregăti, in acest sens, tinerii ?

Răspunde ing. ION ORBEȘTEANU, șef de compartiment
în direcția de organizare, control, personal și învățămînt din M.C.M.U.EDezvoltarea extrem de rapidă a construcției de mașini unelte și electrotehnice, introducerea tehnicii și tehnologiilor moderne ridică o multitudine de probleme noi in fața industriei noastre socialiste. Pregătirea forței de muncă, a cadrelor de specialiști, la un nivel corespunzător cerințelor impuse de progresul tehnic de continuă diversificare și modernizare a producției este una dintre cele mai stringente. în acest proces dinamic tineretul este direct implicat, pentru că atit prezentul, cît mai ales viitorul, și încă cel foarte apropiat, îi rezervă răspunderi sporite, o puternică angajare profesională și socială. Toate noile unități șl capacități ale construcțiilor de mașini, cum sint cele din Tîrgoviște, Timișoara, Iași, Bacău, Roman, Cluj, Oradea, vor fi echipate cu utilaje și mașini prevăzute cu sisteme automatizate și comandă program care determină noi profesiuni, noi cunoștințe și deprinderi pină mai acum ciți- va ani încă necunoscute.în același context, iată încă un exemplu de înnoire în industria noastră determinată tocmai de dinamica și modernizarea industriei care atrage după sine mu-

tații in structura profesiilor, în conținutul pregătirii profesionale : ramura electrotehnică și electronică va crește, după estimările factorilor de prognoză economică, in următorul cincinal 1976—1980 de 15 ori față de 1970, iar în cincinalul 1981—1985 de 30 de ori comparativ cu același an de referință. Asta presupune atragerea unui număr, masiv de tineri în secțiile de fabricație, tineri care in prezent sint școlari in clasele mici. Desigur, pe ei ii interesează încă de acum să știe cite ceva despre viitoarele lor specialități. Ceea ce am încercat să precizăm pină acum este domeniul în care vor lucra mulți dintre ei, adică, cel al construcției de mașini unelte și e- lectrotehnice. Prin ce se vor caracteriza profesiile din această ramură ? E o întrebare esențială la care se poate răspunde simplu : printr-un înalt grad de automatizare a procesului de prelucrare, prin reducerea completă a eforturilor fizice și a concentrării atenției la locul de muncă. în aces- •te condiții el are la dispoziție un plus de timp prețios pe care-1 poate folosi la căutarea și găsirea unor metode de lucru mai bune, la organizarea mai rațională a locului de muncă,

la diverse inovații și raționalizări.De altfel, deși vorbim la timpul viitor, mai exact la viitorul foarte apropiat, cum mai spuneam, e bine să se rețină că începutul s-a făcut deja și automatizarea procesului de producție e la noi in plin avint. Cu numai un an in urmă la întreprinderea „6 Martie“ Zărnești, de pildă, pentru fabricarea pedalei de bicicletă lucrau 40 de mașini clasice și 120 de muncitori în trei schimburi. Chiar muncitorii și specialiștii de aici însă, au împins progresul tehnic prin eforturi proprii și au realizat în cadrul acțiunii de autodotare o șina-agregat au al- re le înlocuiște pe toate cele 40. Ce a intervenit ? O automatizare și o e- chipare a mașinii cu dispozitive multiple. Exemplul este întîmplător, dar elocvent. Cei care deservesc însă ma- șina-agregat au altă calificare decît cei dinaintea lor. Cunoștințele de limbaj de programare și programare efectivă devin indispensabile odată cu extinderea automatizării. Cunoștințele teoretice încep să devină tot mai hotărîtoare. Pină și controlul tehnic îl va face în cea mai mare parte mașina. Dar a- ceasta presupune ca operatorul de

la pupitrul ei s-o cunoască și s-o stăpinească temeinic.Așadar, care sint vizavi de precizările făcute mutațiile în structura și conținutul profesiilor in următorii ani ? Un loc din ce în ce mai important îl va ocupa operatorul, minuitorul și supraveghetorul instalațiilor automate. în ultimul nomenclator al profesiilor apar deci meserii ca : operator la calculatoare electronice, operator la mașinile e- Ieclronice de verificat și perforat cartele și monta- tor-reglor și testor de aparate pneumatice de automatizare. Pe lingă cunoștințele exacte de specialitate, cei care vor lucra în aceste meserii noi vor trebui să cunoască bine matematica, fizica, tehnologia materialelor, desenul tehnic, limba română și limbi străine de circulație, să aibă o bogată cultură tehnică generală care să-i asigure o mare capacitate de a- daptabilitate la procedee, tehnologii și tipuri noi de mașini. întrucît forma de învățămînt care va avea ponderea hotărîtoare în asigurarea cadrelor pentru industrie va fi liceul industrial, există toate premisele unei pregătiri profesionale de înaltă calitate.
Redactorii rubricii : G. RUTA, R. LAL.

menite să

Pentru județean Argeș al U.T.C. a întocmit un program adoptat la instruirea secretarilor comitetelor comunale U.T.C. în noiembrie anul trecut.în primul rînd menționăm că organizațiile U.T.C. din S.M.A. și I.A.S. au mobilizat toți tinerii la acțiunea de reparare și stocare a tractoarelor și mașinilor agricole astfelca prima zi bună de lucru, mecanizatorii să poată începe campania agricolă de primăvară. Pînă la această oră s-au reparat 86 Ia sută din numărul tractoarelor planificate și 97 la șută din celelalte mașini agricole. Aceste depășiri înregistrate față de grafic au creat un avans de 20 de zile în executarea lucrărilor de reparații prevăzute, fapt care va permite meanizatorilor — 600 la număr — să participe la cursurile de perfecționare profesională urmînd ca în luna februarie să fie organizată, pentru ei, o consfătuire la nivel de județ.Dintre măsurile stabilite vizînd sporirea producțiilor și pregătirea profesională, mai amintim două. Prima : cu sprijinul specialiștilor agricoli au fost și vor fi organizate dezbateri privind avantajele executării global (asemenea loc în comunele Mozăceni, Davidești nericul „Știință și cultură în sprijinul organizării și perfecționării producției“, la S.M.A. Costești s-a desfășurat un ciclu de manifestări pe tema „Noutăți în cercetările de viticultură, zootehnie și cultura mare“, axat pe probleme concrete cu care tinerii din zona Costeștiului se confruntă zilnic.Demnă de semnalat ni se pare și hotă- rîrea elevilor de la Școala profesională de mecanici agricoli Costești de a lucra îrJ

de măsuri propriu, program

lucrărilor dezbateri Ștefan și altele),
acord avut Mare,înaucel iar sub ge-

Cum am
Să vezi un film la căminul cultural dintr-o comună depărtată, cînd afară e iarnă și ger!... Nu, nu e o aventură. E ceva firesc. Ai motivele tale. Trăind în oraș, dar foarte ocupat fiind, poți scăpa o peliculă interesantă. în fond, la o asemenea soluție recurgea și un mare prozator și critic deschizător de multe drumuri la noi. Plecat din București spre un fund de provincie și integrîndu-se în masa de spectatori locali, urmărea creația dorită, mulțumit fiind, totodată, de condițiile onorabile ale vizionării. Se știe că avem acum și la sate săli spațioase, a- decvate instrucției culturale, estetice, un public civilizat și, mai mult decit sîntem noi uneori înclinați să credem, exigent. Ajung de astă dată la Bălășești, comuna cea mai de nord din județul Galați. La cîțiva pași de locul unde mă lasă autobuzul, văd un afiș care anunță că în seara asta în Bălășești, la căminul cultural, rulează filmul „U- cideți oaia neagră“. Mergînd puțin prin sat mă întîlnesc cu acest afiș de mai multe ori. Chiar și în fața consiliului popular comunal, unde agitația vizuală se pare că suferă de multă vreme, căci nu se îndură nimeni să pună ceva dincolo de sticla fixată în ramă, acest afiș e prezent. Și în fața magazinului universal, pe ale

acord global suprafața de 100 hectare teren agricol, prilej de verificare a cunoștințelor acumulate în școală, contact binevenit cu activitatea productivă propriu-zisă. în ce privește activitatea tinerilor cooperatori, pînă acum, alături de ceilalți lucrători ai ogoarelor, ei au reușit să administreze 1 076 tone îngrășăminte chimice substanță activă și 11 000 tone gunoi de grajd ; cei din legumicultură — mai precis cele, majoritatea fiir.d fete — au luat în acest an în acord global o suprafață aproape dublă față de cea din anul trecut, sînt antrenați în continuare la fertilizarea solului, execută lucrări de întreținerea și defrișarea pășunilor și fînețelor, participă cu toții la invățămîntul agrozootehnic de masă, la schimburi de experiență, la întîl- r.iri cu specialiștii pe teme agrotehnice.Desigur, acțiuni de muncă mai sînt, aici am amintit pe cele mai importante, toate, însă, desfășurîndu-se sub emblema „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“.Trecînd la acțiunile politice și cultural- distractive trebuie să spun că întregul activ al comitetului județean U.T.C. se preocupă de desfășurarea în bune condițiuni și la un nivel calitativ sporit a învățămîntului politic de organizarea unor atractive activități cultural-artistice, de participarea tuturor tinerilor la întîlniri pe teme cetățenești ca : „Respectarea legislației țării“, „Cum trebuie să ne comportăm în societate“, „Să muncim și să trăim ir.' spiritul eticii și echității socialiste“ etc.O agendă de lucru bogată, pe măsura forțelor tinerilor, un program pe care ne străduim să-1 ducem la bun sfîrșit cu cele mai bune rezultate.

O ultimă revizie înainte 
tractorul să primească „ștam
pila" controlului de calitate

Foto : GH. CUCU

fruntașă
J

AURICA BACESCU 
președintele 

Consiliului tineret sătesc

Tinerii din organizația U.T.C. a orașului Covasna întrezăresc sub covorul de zăpadă frumusețea florilor primăvăratice. Fixindu-și de pe acum obiectivele acțiunilor de muncă patriotică, ei au început să amenajeze viitorul teren al unui parc în apropierea spitalului de cardiologie. Acest parc care va purta denumirea de „Parc al tineretului“ va fi împodobit cu arbuști ornamentali, alei amenajate și ronduri de flori încît atunci cind vom vizita în această vară frumoasa Vale a Zinelor, un popas plăcut ne va aștepta în noul parc.
ADINA VELEA

devenit al 25-lea spectator
cărui geamuri dăinuie din timpuri străvechi simetrice colțuri de hîrtie, mărginind cîndva cine știe ce anunțuri, citesc afișul cu „Ucideți oaia neagră“. La poarta căminului cultural, acolo unde cu o săptămînă in urmă s-a desfășurat faza de masă la șah din cadrul Cupei tineretului la care au fost antrenați nici mai mult, nici mai puțin decit 4 (patru) tineri, afișul parcă e și mai categoric : „Ucideți oaia neagră“.Cînd se lasă întunericul, mă apropii de locul cu pricina. De ușa căminului cultural, prins într-un cui, un difuzor mare cît un cufăr de cățană, lansează in spațiu sprințare melodii. Urc treptele și trec peste pragul de la intrare. In hol, cîțiva tineri zgribuliți scuipau de zor coji de semințe, în timp ce alți doi, pe un scaun de lingă ușă, joacă table. „Mai tîrziu începe filmul“, imi zice un binevoitor, "cind vede că mă îndrept spre sala de spectacol. Revin, deci, peste o jumătate de oră. La ușă e acum operatorul. El strigă : „Intrați, intrați și vedeți filmul „îl cunoașteți pe Urban“. Intrați, nu mai stați pe gînduri 1“ înainte de a-1 cunoaște pe Urban, reușesc să-1 cunosc pe operatorul Ion Boldea. Parcă era vorba de „Ucideți oaia neagră“, îmi exprim eu nedumerirea. „Era, îmi răspunde el, dar nu a venit. Pe

acesta mi l-au trimis, pe acesta îl dau. E un film sovietic“. O fi, dacă vrea Ion Boldea, deși pe generic scrie mare că e o producție a studiourilor Defa-Ber- lin. „Jurnal de actualități sau film documentar înainte ? Trebuia, dar nu mi-a sosit. Nu e prima dată. în luna asta nu mi-au venit două documentare programate : „Muzeul“ și „Di- mitrie Cantemir“. Cu acesta de azi — trei“.Intru în sală. Filmul a început. Pe scaune stau zgribuliți și privesc spre ecran 7 (șapte) băiețași. Iau și eu loc și încerc să mă concentrez, dar fără succes. Din cinci în cinci minute, ușa se deschide și se închide cu zgomot. După un ceas, îi număr pe cei prezenți — 24. Eu sînt al 25-lea spectator. Dar am înghețat strașnic. Abia îmi pot stă- pîni clănțănitul dinților. Am, totuși, un dram de noroc. Directorul respectivei instituții se a- propie pe la spate și îmi șoptește că mă așteaptă cineva a- fară. Mă ridic imediat și ies. „Puțini spectatori“, îi zic operatorului Ion Boldea la ușă. „Ei, alteori au fost și mai puțini. De ce nu vin ? Fiindcă nu vor“. îi spun, totuși, că în sală e foarte frig, că nu au făcut foc. „Dacă nu avem lemne... cu ce să facem ?!“ Intervine tovarășul Dănăilă, directorul cămi-

nului cultural și îmi dă o lungă explicație cum că stă cu repartiția de combustibil în buzunar, dar în depozitul de la Berești nu a găsit lemne și a trecut luna decembrie și acum nu se știe dacă mai e valabilă acea hîrtie. Și cu cit îmi explică mai mult, dezvinovățindu-se, cu atît înțeleg și mai limpede care e adevăratul vinovat. în timpul discuției, trag din cînd în cind cu coada ochiului spre afișul în- tîlnit în mai multe locuri din sat, știți care, al filmului pe care nu l-am văzut.Cind am sosit în Bălășești, nu credeam că e o adevărată aventură să vezi aici un film. Cind am plecat, aveam altă părere. Mai ales că gripat bine, săptămînă. și eu arătam altfel: pentru cel puțin o
ION CHIRIC

P. S. Dar ceilalți 24 de spectatori, e drept, localnici, sînt și ei gripați ? Dacă da, lucrurile se complică iar, căci medicul lipsește de cîtva timp. însă pentru Bălășești trebuie căutat un medic care să știe să vindece de toate. Nu numai gripa, ci și inerția.
I. C.

O școală generală cu opt săli de clasă, un magazin universal în satul Chișirid, un magazin comercial și satul Livada, alimentarea cu apă a comunei, instalarea unei conducte de 4 km, electrificarea satelor Chișirid și Păușa, reconstruirea, și întreținerea drumurilor comunale pe o lungime de 45 km, modernizarea și pietruirea a 250 000 mp străzi, plantarea a peste 13 000 pomi și arbori, talu- zări de maluri pe o suprafață de 80 000 mp, 10 fîntini reparate — destul de lung și totuși incomplet, acesta este bilanțul o- biectivelor realizate in 1973 prin muncă patriotică de locuitorii comunei Nojorid din județul Bihor, bilanț care a adus comunei locul I pe județ în întrecerea patriotică. „Contabilizind'“, valoarea lucrărilor efectuate se ridică la impresionanta sumă de 4 762 000 lei, fiecărui locuitor revenind 965 lei. Realizările de a- nul trecut se continuă în acest an la același nivel. Iată cîteva din obiectivele propuse la care se lucrează încă de pe acum : extinderea alimentării cu apă potabilă Ia Nojorid, terminarea și darea in folosință a școlii ge- generale din Livada, terminarea complexului social-cultural din Leș, construirea unei grădinițe cu 50 de locuri în satul Șauaeu, etc.întrebat în legătură cu participarea tinerilor la realizarea tuturor acestor obiective primarul comunei, tovarășul Vasile Dinca spune următoarele : „Copii, tineri, vîrstnici am fost deopotrivă făptuit trecut, preună și neFărătotuși numele cîtorva, dintre tinerii care au obținut insigna de fruntaș în acțiunile de înfrumusețare și bună gospodărire a comunei : Gherdan Ion, Netea Florin, Ardeleanu Gheorghe, Bara Păscut, Doboș Ionel, Chi- vari Florica. Sana Ionică. Drim- ba Iosif.
NICOLAE ADAM

prezenți la tot ce s-a in- în comuna noastră anul sîntem și vom fi îm- la tot ce ne-am propus vom propune în viitor, a „evidenția“, transcriem
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Din experiența Comitetului U.T.C. 

al Combinatului chimic Făgăraș 

în antrenarea tinerilor în întrecere
In anul trecut colectivul Combinatului chimic din Făgăraș — de două ori de

corat, o dată cu Ordinul Muncii clasa I, apoi cu Ordinul Muncii clasa a ll-a — a ob
ținut realizări remarcabile. Planul anual la producția globală și marfă a fost înde
plinit cu 38 de zile mai devreme, obținîndu-se un spor de producție în valoare de 

xeci de milioane. începutul acestui an este, de asemenea, de bun augur. Fiecare zi 
de muncă și întrecere oferă certitudinea îndeplinirii cincinalului în patru ani și ju
mătate, așa cum s-a angajat renumitul colectiv făgărășean.

âs

Ce indică calendarul 
întrecerii— Vă propunem să faceți întîi cunoștință cu tinerii organizației noastre. Veți înțelege mai bine locul pe care ne situăm în competiția colectivă.— Care vă este cel mai aproape de inimă ?Interlocutorul meu inginerul Mircea Sasu, membru în biroul organizației U.T.C. din secția piese de schimb și adjunct al șefului secției, nu riscă un răspuns direct.— E bine să rețineți că nu avem tineri sub normă, că n-am mai dat nu știu de cînd o sancțiune vreunui tînăr pentru abateri disciplinare, că răspund cu conștiinciozitate la toate chemările conducerii secției și ale organizației — afirmă secre' rul U.T.C. — așadar pot spune că toți îmi sint Ia inimă.Primul tînăr care ne ieșise în cale în această secție — denumită pe bună dreptate „mecanicul șef“ al Combinatului pentru că aici se asigură piesele de schimb pentru toate reparațiile, la toate instalațiile — este utecistul Nicolae Dă- neț, de meserie sculer-matrițer, membru ăl biroului U.T.C.------Nu demult, primisem o comandă ur-

Un examen trecut
în mod strălucitConform planului, revizia trebuie să dureze 30 de zile, dar comuniștii, ute- ciștii secției, ceilalți salariați au muncit cu atîta pasiune și pricepere în organizarea reparațiilor incit nu le-a fost necesar mai mult de 15 zile cu 5 mai puțin decît cu un an mai înainte. De aici și cîștigul producției, suplimentarea și a- vansul în întrecere.— De un mare ajutor — spune șeful secției, ne-au fost muncitorii atelierului central de piese de schimb care ne-a pus din timp la dispoziție toate piesele : am primit apoi peste 100 de lăcătuși din alte secții ale combinatului pentru a ne ajuta. Dar cele mai mari eforturi au revenit tot mecanicilor noștri, operatorilor chi- miști care au lucrat alături de ei — deja aceștia la chemarea șl cu sprijinul organizației U.T.C. s-au policalificat, însu- șîndu-și încă o meserie, cea de lăcătuși de pildă. Bine s-au descurcat apoi inginerii stagiari Grigore Lazăr și Ovidiu PoranceR care au participat pentru prima dată la o revizie în ultimă instanță — apreciază comunistul Poghircă — tot buna organizare, munca politică, și-a spus cuvîntul.— E evident pentru oricine că un astfel de succes — condensarea timpului la jumătate, într-o treabă de mare complexitate —- cere și eforturi dar și disciplină și dăruire. Cum cultivați la tineri aceste calități ?— Vă răspund pe scurt — reia ingi- 

gentă pentru niște inele la pompa de va- cum, relatează inginerul Sasu — și nu avea cine le face, decît Dăneț. Dar programul lui de muncă tocmai se încheiase. L-am solicitat să rărnînă în continuare pentru a executa aceste piese ară- tîndu-i cit de urgente sint. Nici nu s-a gîndit să refuze. După șapte ore inelele erau predate secției care le solicitase.— Un lucru obișnuit. Oricare alt tînăr ar fi procedat la fel — îmi exprim eu părerea.— Desigur, cunoaștem deseori asemenea gesturi de conștiință muncitorească. Dar dacă tînărul respectiv n-ar fi acceptat ? Putea să aibă destule motive. Combinatul ar fi pierdut o producție de circa 2 milioane Iei prin staționarea prelungită a instalației Dar ceea ce m-a impresionat mai mult, a fost faptul că a doua zi ca și cînd n-ar fi simțit nici o oboseală a venit normal la program. I-am spus : „azi ești liber'*.  N-a acceptat. Zicea că sîntem în întrecere
Avem un angajament 

și ni-l respectămIi intîlnim apoi pe uteciștri Victor Ne- grilă și Viorel Mareș. Ni se relatează despre ei lucruri asemănătoare. Dacă n-ar fi rămas peste program timp de trei ore 
nevul Tonceanu. Avem în colectivul nostru pe maistrul Ion Milea, Erou al Muncii Socialiste. De 32 de ani lucrează aici, o viață de om, de o pilduitoare dragoste pentru fabrică, pentru muncă. II rugăm deseori să ne vorbească și vorbele lui ca și ale altor comuniști, merg la inima tinerilor, pentru că ei sint exemplul nostru viu, de conștiinciozitate si pasiune. De aceea zic, că prin folosirea în munca de educație cu tineretul a exemplelor vii din colectivul nostru, prin răbdarea cu care este introdus fiecare tînăr nou venit, de către cei mai în vîrstă, în intimitatea și ambianța producției noastre, am obținut o bună disciplină, un interes general pentru succesele în muncă, pentru întrecere.

„Scrieți și despre 
familia Făina“La plecarea clin secția Amoniac și acid azotic, inginerul Poghircă ne spune din pragul ușii :— Ar fi bine să scrieți și despre familia FăinaMai înainte în timpul discuțiilor, același interlocutor, vorbindu-mi despre reducerea cu 15 zile a timpului de revizie a instalațiilor, îmi relata cîte ceva interesant despre munca fiecărui tînăr. Cel mai mult a insistat cu laudele asupra utecistului Eronim Făina.— El se ocupă de partea de automatizare de la amoniac — spunea șeful secției — și face ceva ce de drept ar trebui să facă un inginer. în timpul reviziei, ca toți ceilalți, el a avut o sarcină foarte 

ca să repare o mașină, utilajul ar fi staționat în schimburile doi și trei pentru că nu mai avea cine s-o repare. Or, aici deviza colectivului, a organizației U.T.C este folosirea cu maximum de randament a timpului de lucru și a utilajelor.— Faceți cunoștință .și cu maistrul Nicolae Burlea, ne îndeamnă de data a- ceasta un alt tînăr inginer, Vasile Matus. A realizat de curînd — ne informează el — un dispozitiv pentru prelucrat excentric ajustajul plăcilor de la pompele de vid cu inel de apă, de o valoare excepțională. Vă dau un singur detaliu : după vechiul sistem, centrarea dura o oră și jumătate, iar acum, el l-a redus la cinci minute. Vă dați seama cu cit crește productivitatea muncii.Este imposibil însă, ne-ar lua prea mult timp, "să trecem în revistă faptele și meritele deosebite ale tuturor tinerilor din această organizație, în întrecerea utecistă — parte integrantă a întrecerii colectivului — pentru îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate. De a- ceea, trebuie să revenim la cifrele globale, care sintetizează munca fiecăruia, în munca colectivului ; planul pe anul trecut a fost îndeplinit la 23 noiembrie. Avem, deci, conchide adjunctul șefului de secție, un avans de 38 de sile care influențează favorabil procesul de producție din întreg combinatul.
grea. Nu-i putea veni în ajutor decît fratele lui. Constantin Făina, secretarul comitetului U.T.C., care nici măcar nu este salariatul combinatului ci al comitetului orășenesc. Ca și Eronim, fratele său Constantin este specialist în automatizări. Nu l-a chemat nimeni, dar a venit din timpul său liber și n-a plecat timp de zece ore de aici, pînă cînd, împreună cu fratele său au terminat treaba.Dar tot n-am înțeles ce-i cu familia Făina despre care mă îndemna șeful secției să scriu.— Ce voia să spună inginerul ? îl întreb pe însoțitorul meu, tovarășul Constantin Făina.— A zis și el așa, o vorbă. Nu-i nimic interesant.Mai tîrziu, cînd programul schimbului întîi se terminase în sediul comitetului U.T.C. intră o fată.— Nu vii acasă ? îl întreabă ea pe secretar.— Nu, mai am de lucru. Era sora lui. Elena, operatoare chimistă. La puțin timp, o nouă 'fată bate la ușă ți-i pune aceeași întrebare. Era Viorica, cealaltă soră, care lucrează la reparații aparate.— Cine mai urmează să vină ?— Poate mama sau tata — îmi răspunde el. Și ei lucrează la combinat. Toți șase lucrăm aici.Aveam să aflu apoi, că și locțiitorul secretarului pe combinat, tovarășul Pop Florin, face parte dintr-o asemenea familie. Trei frați : Vasile, Gheorghe și Florin, au urmat pilda tatălui lor venind să lucreze alături de el în combinat și să învețe aceeași meserie de mecanici, împreună, cei patru Pop, au. acum în combinat o vechime totală de... 72 de ani.

Organizare — 
eficiențăDe această ultimă afirmație aveam să-mi reamintesc deseori în documentarea reportajului prin Combinat. în secția Amoniac și acid azotic inginerul Eugen Poghircă, ne introduce la rîndul său în intimitatea muncii colectivului, tot pe „poarta“ bilanțului in întrecere : planul de producție este la zi, la toți indicatorii,— Ați putea delimita contribuția tinerilor în întrecerea pentru aceste succese?— Bineînțeles. Ei reprezintă la noi 50 la sută din colectiv. Vorbesc de uteciști. Deci, nu-i greu să le stabilim contribuția. Dar un calcul mecanic nu este întotdeauna ce! mai expresiv. Eu vreau să vă spun că sînt deosebit de satisfăcut dacă pot încredința cu toată încrederea o instalație unui tînăr chiar în primul an de absolvire a școlii profesionale. Aici se cere o disciplină de fier, o atenție extraordinară. un operator trebuie să urmărească zeci de parametri pe panoul de comandă a unui compresor, dar și auzul trebuie să-i fie mereu încordat pentru a sesiza orice bătaie suspectă în instalație în ciuda acestei complexități a muncii de operator, nu avem greutăți cu tinerii, majoritatea lor covîrșitoare

Două'familii în uriașa familie a chi mistilor făgărășeni.
Ce s-ar mai putea

descoperi în chimie ?La ultima sesiune de comunicări a cercului de creație tehnico-științifică a tineretului, autorii amplului referat — „Chimia, factor de progres“ — susțineau că numai în producția combinatului lor s-ar putea descoperi atîtea noutăți încît ar fi necesare cîteva luni pentru a Ie prezenta. Dealtfel planul tematic pentru invenții și inovații cuprinde sute de întrebări care așteaptă răspunsul.— Cum a luat naștere cercul de creație tehnico-științifică al tineretului ?— Am simțit mai întîi nevoia de clarificare. de dezbatere în colectiv, de aprofundarea unor idei noi. a unor soluții tehnice — spune inginerul Gheorghe Simu și vrînd-nevrînd ne trezeam în birou, în secții, în bibliotecă confruntîn- du-ne părerile în diverse probleme ale tehnicii în chimie. Și, astfel, într-o adunare generală a organizației U.T.C. pe combinat în 1969, s-a hotărît înființarea cercului. La început cuprindea 64 de membri — ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori pînă la 30 de ani. Acum, el cuprinde 168 de tineri din producție și cercetare, la care se adaugă și elevi ai grupului școlar al combinatului.Comparațiile ar putea continua și sub raportul eficienței economice. Dacă în a- nul înființării cercul realizase invenții și inovații în valoare de 300 de mii, un 

sînt, au devenit, băieți de excepție.Ni se vorbește cu căldură despre tinerii. Ion Grecu, Ion Frățilă, Constantin Cucu, Vasile Drăghici, Eronim Faina, Ion Leancu, Viorel Stelea despre mulți alții capabili să îndeplinească orice sarcină de producție, să rezolve orice problemă tehnică din secție.— Gîndiți-vă — ne sugerează mecanicul șef al secției, tînărul inginer Lucian Tonceanu, toți acești băieți au făcut ani de zile efortul de a învăța după absolvirea școlii profesionale, în continuare, la cursurile serale ale liceului industrial de chimie pentru a ști și a putea să muncească mai bine. Pentru că în chimie nu te poți mulțumi cu ceea ce ai învățat odată, este o disciplină cu progresul cel mai rapid, cu descoperirile cele mai neașteptate.— Unde își pun tinerii secției cel mai exact în evidență capacitatea profesională, dincolo de sarcinile obișnuite de fiecare zi ?— în rezolvarea unor probleme care apar neprevăzut. De pildă, nu de mult instalațiile secției noastre au fost în revizie. Știți ce e la noi o revizie? Demontarea, verificarea, repararea și montarea a mii și mii de piese. O singură greșeala undeva, o singură omisiune și totul trebuie luat de ],a început. Revizia a fost cea mai grea sarcină din cursul anului trecut, cel mai dificil examen pentru noi toți. Și reporterul poate adăuga : 
an mai tîrziu valoarea acestora sporea cu un milion, pentru ca în 1973, la cabinetul tehnic al combinatului să se depună propuneri — acceptate — în valoare postcalculată de 13 347 000 lei, Din-, tre acestea, trei sînt invenții, care își așteaptă brevetarea. Ele aparțin lui Ma- rius Mateîeș. Gh Szeglțe, Lucian Tonceanu. Vasile Dan. Nicolae Georgescu etc. ingineri, tehnicieni, muncitori cu înaltă calificare, convinși că la fiecare loc de muncă, la fiecare instalație creația tehnică își poate spune permanent cuvîntul, fără pretenția Că e ultimul.Ne aruncăm privirea peste programul de lucru al cercului. Din două în două luni sînt prevăzute ședințe plenare în care sînt dezbătute teme de real interes pentru toți tinerii. Reținem cîteva. Oferite de ultima ședință de lucru : „Auto
matizarea proceselor tehnologice din com
binat. factor de creștere a productivită
ții muncii“. „Studiul rentabilității“, etc. bazate pe calcule, demonstrații, soluții. O dată pe semestru au loc sesiunile de comunicări, adevărate colocvii, ale pasiunii, inventivității, spiritului creator al tinerilor cărora li se adaugă de fiecare dată specialiști din celelalte întreprinderi și instituții din oraș. In întrecerea pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, tinerii se situează în rîndurile celor mai vîrstnici nu numai prin hărnicia. disciplina, răspunderea și conștiinciozitatea lor de uteciști crescuți și educați de partid, ci și prin neastîmpărul lor creator, prin gîndirea tehnică îndrăzneață, prin vocația de cercetători și descoperitori.

Economiile — un
obiectiv permanent— De vital interes pentru producția combinatului nostru, precizează Florin Pop, sînt economiile de materie primă, combustibil și energie. De aceea, aș putea spune că lupta împotriva risipei de orice natură, străduința de a cultiva la tineri spiritul de buni gospodari, se înscrie ca obiectiv de primă importanță în întrecerea uteciștilor noștri sub chemarea „Tineretul — factor activ in înde

plinirea cincinalului înainte de termen“.— Tinerii din secția a 13-a de pildă, constatind scurgerile mari de abur prin 

țevile și oalele de condens, au luat inițiativa să recupereze toată apa caldă care pînă acum se pierdea. Un vas de mare capacitate, care nu era folosit de ani de zile a fost adaptat ca rezervor de captare a tuturor condenșilor din secție. Această apă fierbinte este acum folosită la încălzirea prin serpentine a materialelor care altfel s-ar congela. Nu s-a făcut un calcul, însă economiile sînt substanțiale.Preocuparea comitetului U.T.C. pentru antrenarea tinerilor într-o largă acțiune de economisire a materiilor prime și materialelor este, dealtfel, evidentă pretutindeni. în toate sectoarele combinatului. O susținută agitație vizuală îți atrage atenția : „Tineri ! Fiecare metru cub de 
gaz metan economisit înseamnă mai 
multe produse de mare importanță pen
tru economia națională cu valori mult 
superioare. Să contribuim cu responsa
bilitate Ja realizarea angajamentului 
combinatului de a economisi 3 50(1000 m 
cubi. Dintr-un metru cub de gaz metan 
se pot produce : 0,842 kg amoniac ; 1,81 
kg rășini sintetice ; 1,7 kg fenol, 0,4 kwh. 
Sau: în cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“ Se înscrie inițiativa 
organizației U.T.C. din combinatul nos
tru: Fiecare km și kcal sursă de econo
mii. Obiectivul principal al inițiativei 
este antrenarea întregului tineret la rea
lizarea in cursul anului 1974 a unor eco
nomii de 220 000 kwh.

ROMULUS LAL
Fotografiile realizate de G. PUȘTZAIȘT. WEISS
T

înainte de a înțelege miracolul transformării materiei în retortele tehnplo- Probele de laborator riguros efectuate atestă, calitatea produsului este co- în fața aparatelor de la pupitrul de comandă, operatorul tine sub supraue-
gice, trebuie să descifrezi acest proces la scara... eprubetelor din laborator. răspunzătoare. ghere atentă întreg procesul de produc fie din instalație.
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Concursurile Editurii „Eminescu“
„CEI CE VIN“...

Feste fol, la porțile editurilor ți revistelor 
bat din ce în ce mai mulți autori. „Cei ce 
vin" îți sporesc considerabil rîndurile. Pri
vit în ansamblu, fenomenul n-are de ce să 
ne îngrijoreze, tot așa cum nu ne poate 
îngrijora înmulțirea pasiunilor și a celor care 
le îmbrățișează. E aiei un semn de prețuire 
a însuși obiectului respectivei pasiuni ? 
Greu de spus. Criticul Eugen Lovinescu nu 
pregeta să se dedice depistării atente, cu 
exigență cordială, „celor ce vin" eu adevă
rat. Insă este un fapt că sporirea numărului 
celor care bat la porțile literaturii ușurează

ți intrarea forțată a unora care n-au do ce 
să bată. Așa s-a putut discuta despre „in
flație" : alături de multe cărți bune, intere
sante, care-și merită apariția, au apărut nu 
puține ți cele neconcludente, firave. Se cau
tă, de aceea, soluții pentru o mai bună, 
mai echilibrată politică a debuturilor, pen
tru o cercetare atentă, exigentă ți autori
zată a sutelor de manuscrise ce sosesc la 
edituri.

Editura „Eminescu" a instituit un sistem 
propriu de lansare a dobutanților.

oameni din Glimbotn

Pînă nu demult șî editura pe care o conduceți apela ca și celelalte edituri la manuscrisele care veneau în redacție, Promovau adică pe acei ce-și ofereau manuscrisele neimpulsionați de nimie altceva deeît de propria lor dorință. Ce v-a determinat să instituiți acest concurs care s-a aflat anul acesta, bănuim. la prima lui ediție ?V. R. — Un concurs anual 
de debut este posibil numai 
în condițiile existenței mai 
multor edituri. Orice concurs 
are un coeficient de risc i ris
cul de a nu gSsi nici un 
manuscris publicabil in pri
mul rînd. Dar insuficiențele 
rezultatelor unui eoncurs pol 
fi remediate prin activitatea 
celorlalte edituri. Din fericire, 
concursul nostru s-a dovedit 
util șt îl vom permanentiza. 
Un concurs al scriitorilor ti
neri « inițiat Înainte de război 
Editura fundațiilor ji pe reu
șita acelei experiențe ne-am 
bizuit și noi Inițiativa. După 
1944 ea este folosită pen
tru prima oară. Am fost 
stimulați să adoptăm formu
la concursului de situația 
existentă de la o vreme la 
noi. în primtfl rînd exis
tenta în editwă a unei a- 
dev arate avalanșe da manus
crise. cu precădere ale unor 
debutanți, dar noțiunea a 
luat în acest caz un sens 
foarte larg. Debutantul nu 
mai este. în ultimul timp, nu
mai scriitorul foarte tînir 
care se adresează literaturii 
cu credință în vocația lui ei 
și alți oameni care, cons-ide- 
rind scrisul o profesie foar
te facilă îți aleg ca a. doua 
profesiune, uneori cu gîndul 
de a o părăsi pe prima, ocu
pația de scriitor. Nu discut 
toate implicațiile ce decurg 
dintr-o atare opțiune și din- 
t"-o atare' decizie. Editura, 
și cred că nu numai a noas
tră. a asediată de multe firi 
de astfel de ..profesioniști“ ai 
scrisului. Editorul îți selec
tează manuscrisele din ceea 
ce există, nu dintr-o suită de 
propuneri ideale și de multe 
ori. în anii în care nu u- 
vem volume de la marii scri
itori. de la cei corisaorați de 
mult, reperele imediate dis
par și editorul nti-șl moi dă 
seama de decalajul valoric re
al, de forțele artistice exis
tente eu adevărat. Cum la 
noi în literatură se întîmplă 
de ipulte ori ca perseverenta 
să înlocuiască talentul (mai 
ales în teatrul orient de ma
re ar fi exigenta, la un mo
ment dat volume mediocre, 
sau chiar slabe. îți găseați 
drumul către tipar. înaintea 
unor autori neîndoielnic mai 
talentați. dar mai puțin in- 
sistrnți, care au o anume ..re
ligie“ a scrisului și o anume

(UrnUfrf din pag. I.)iată sursa erorilor didactice, a neimplinirilor artistice, in ultimă instanfă a aspectului actual al manualelor. Restul sini chestiuni de organizare internă a e- diturii, de dotare corespunzătoare. de colaborare cu graficieni și alți specialiști. Dar asupra acestor aspecte vom mai reveni.esenele. fotografiile, graficele, hărțile numai corect tipărite pot concura lg obținerea efectului scontat. Cind Madona Sixtină din manualul de istorie universală este reprezentată de o imensă pată neagră ea ni) mai poate emoționa elevul și apariția ei în manual nu-și mai află explicația Cind vaca nu să mai deosebește de cal. din cauăa tiparului ce mai poți spupe ? 1. Njci litera șt acuratețea textului tipărit nu pot fi ignorate din punct de vedere didactic, estetic și igienic. ..Dacă ne uităm la cartea noastră școlară așa, bucată cu bucată, ea ne apare extrem de demodată; dșcă o mai comparăm cil ceea ce se tipărește în străinătate, decalajul este de natură aproape să intimideze“. Aprecierea a fost făcută de tovarășul Constantin Trortaru. director adjunct al Centralei tipăriturilor. Atunci de ce apare manualul școlar în această haină vetustă și inestetici Aflăm tot de la reprezentantul . industriei poligrafice : „Cartea școlară se lucrează la mașini rotative de tipar înalt, o tehnică depășită, abandonată pe plan mondial : mașinile au <50 d» ani de funcționare și ni» mal a- sigură calitatea cuvenită. Ritmul în care se tipăresc manualele și cantitatea lor în raport eu posibilității« celor 8 tipografii specializate, duce |a concesii calitativ» care se adînceșc de la an la an“.Față de țceastă situație, au fost numite atit soluții radicale cit și soluții minimale, care să 

timiditate în a „ataca“ edi
turile și a se face comis- 
voiajorii propriilor manu
scrise. lată cauze pentru care 
editorul adesea nu mai putea 
să aibă oglinda nivelului for
țelor literare. Pentru a în- 
lăttrra această stare de lu
cruri și a da un răspuns mult 
mal evident acestor soliei- 
tanți, ale căror manuscrise 
zac adesea în edituri mulți 
ani și își fac din inerție loc in planurile editoriale, am 
inițiat concursul. El este o 
chemare adresată tuturor ce
lor ce scriu, fie ei membri 
ai Uniunii scriitorilor fie nu, 
o tentativă de a sonda nive
lul real al forțelor literare, « 
încercare de a da o șansă ce
lor ce poate ar fi ajuns foar-

Convorbire cu 
VALERIU RÎPEANU, 

directorul editurii 

MANUALUL ȘCOLAR

de concurs a cîștigat în o- 
clui redactorilor, sceptici ini
țial față de ea, Premiafii 
s-au recrutat dintre alți can
didați deeît cei care frecven
tează de obicei editurile. 
Printre el, un medic de 1« 
Arad, un tînăr de la Sibiu, 
cîțiva studenți etc. Era unul 
din țelurile concursului care, 
iată, a fost atins.

Concursul este interesant și 
ca recoltă literară prepriu- 
zisă. In Mircea Florin Șan- 
dru am premiat un poet ex
clusiv al orașului. Dinu Arlam 
• un poet de egală intensita
te în registrul patriotic. Des
pre Carolina llica s-a vorbit 
pomenindu-se numele Magdei 
Isanos. Doru Davidovici, pre
miul întîi la proză, s-a arătat 
capabil de o proză modernă 
intr-un roman al profesiuni
lor caracterizat de obicei doar 
ca roman comercial, D. buz
nea scrie o proză antilirică, 
trepidantă, despre lumea sa
telor.— După cîte se vede, concursul a fost stimulator. V-a sugerat îmbunătățiri, perfecționări ?V. R. — Mai întîi ne-a 
făcut încrezători în cel da 
teatru, a cărui perioadă de 
primire a manuscriselor s-a 
încheiat. Aici avem și două premii pentru debutanți. 
Comitetul de cultură ne-a 
promis ajutorul, adică intro
ducerea pieselor premiate in 
repertoriu. Teatrele din Arad și Timișoara așteaptă și ele 
rezultatele concursului de 
teatru. Vrem să inițiem și un concurs da critică pe teme date. Credem că lite
ratura de azi nu are comen
tarii pe măsura ei și crem să 
propunem criticilor teme ne- 
cesa-e. Credem că rezultatele 
vo- fi interesante. Aici vom dubla fiecare premiu, pentru fiecare temă, un premiu pentru debut. Concursul e des
chis tuturor celor ce pot să 
abordeze temele propuse, dar 
vrem să nu punem intr-o 
nedreaptă concurență pe un 
debutant care are de înfrun
tat pe un profesionist al scri
sului pe aceeași temă. Dacă 
debutanții în critică pot pro
duce lucrări de valoare, ei 
își vor vedea premiată lu
crarea. Este un concurs ca-e 
poate avea rezultate din cele 
mai bune. Volume de critică 
rom tipări în afara concursu
lui ca și pînă acum.

Pentru cel al debutanților 
am apelat la popularizarea lui 
prin tonte formele de presă, 
ziare centrale, ziare județe
ne, televiziune, radio, studio- 
ouri teritoriale de radio că
rora le aducem și pa această 
cale mulțumirile noastre. Așa 
vom pioceda și cu celelalte 
concursuri. Așteptăm sugestii 
de la scriitori, de la cititori, 
reviste și orice fel de publi
cații pentru îmbunătățirea for
mulelor actuale de concurs.

plus ghiozdanul. Dar un elev de liceu ? El «re cinci, șase obiecte zilnic, deci tot atîtea manuale și caiete. Nu e exagerat ? Desigur că da De ce ajung manualele să fie o... povară ? întii.din pricina conținutului care n-a fost „epurat“ cu destulă consecvență de capitolele sau paragrafele depășite ori care se suprapun in cazul științelor înrudite; tendința descrierilor pînă la a- mănunt și » introducerilor lungi adaugă de asemenea zeci de pagini in plus. Dar manualele a- jung la o asemene» greutate și 

datorită hirtiei. groasă și inegală, a dimensiunii literei Mese si mai ales a coperților. Coperțile sint. în mare măsură, inestetice șl datorită graficii lor. dar ceea ce le urițește de-a dreptul este cgrtonul grosolan din care se confecționează ; ele singure încarcă manpalul cu zeci și zeci de grame in plus.Reprezentantul Ministerului Economiei Forestiere, prezent la discuție, afirma că la ora actuală există posibilitatea de a »• livra hirtia corespunzătoare tipăririi cărții școlare. Dacă lucrurile stau așa. întrebarea e de ce n-a fost livrată și piuă acum în cantitatea, calitatea și la termenele solicitate ? Evident însă că lucrurile nu stau așa și cel mai bun martor sint manualele înșeți.Ministerul Educației și învă- țămintului a perfectat cu conducerea ministerului de resort producerea unei hîrtii „tip carte școlară“ care să răspundă mai bine nevoilor didactice. Tot din inițiativa sa. la Fabrica de hir- tie din Brăila au fost purtate discuții în același scop. Specialiștilor de aici le-gu fost oferite spre consultare manuale școlare care apar în alte țări — totul în

MIRCEA FLORIN ȘANDRU

Puterea orașelor
Oameni blînzi, cum intră în uzine ca sub niște cupole
E pe străzi o trombă de frunze dimineața cînd se trezesc 
Prin ting» de ei mă leg cu cea mai curată elegie pe care O

murmur 
Tn semnul dinții de ziua cînd casele albesc.
Să înțelegi puterea orașului prin minte înseamnă a o iubi.
Ca pe fundul unui acvariu luminat noaptea abia o presimt, 
Inalți și subțiri, iubito, cînd trec am între noapte și zi
Cald, suflul de pace al orașului ne ramîne pe dinți
Eu îl iubesc, totuși, chiar dacă, spăimos, mă acoperă uneori, 
Indirjit pește cărți îmi caut drumul, să fi» mai drept
Neplecat să mai ardă vîrsta în nepieritoarea cetate
Și o floare cu chipul iubitei să-mi crească la piept

Pe drumul dintre Caransebeș și Hunedoara, 
la numai trei-patru kilometri de Oțelul Roșu e 
așezată Glimboca, una dintre cele mai bogate 
comune din Banat.

Astăzi glimbocanii sînt numai pe jumătate 
țărani. Sînt „țărani de după-amiază".

In prima jumătate a zilei ei lucrează la Oțe
lul Roșu, unde, odată îmbrăcați în salopete, se 
confundă cu masa celorlalți oțelari furnaliști 
cauperiști, șamotori.

In mai puțin de treizeci de ani țăranii aceștia 
au devenit niște muncitori harnici și pricepuți. Nu 
le place să'și facă de rîs satul, nu le place să se 
facă de rîs.

în jumătatea de zi cît sînt țărani ei nu uită 
că Glimboca a fost și trebuie să rămînă ,,frun' 
cea" printre satele din Banat.

Veți afla - sper — chiar din povestirile lor, 
cum trăiesc, pentru ce trăiesc, ce spun și la ce 
se gîndesc ei.

CIOARCĂ ION

CAROLINA IL1CA

IA DOUĂZECI DE ANI
Genunchii mei mai poartă in corole 
Brîndușile tîrzii din căzături - 
Cu ochii spînzurați de țepii lunii 
Mî-om poticnit de toamnă prin păduri.

Ii oblojesc sub giulgii de mătăsuri, 
Ca sub un pumn de fluturi sidefii.
Nu respira aproape, nu-i atinge 
Cu șșîlpîirea buzelor stafii.

Cum alergam, de mină - două flamuri I 
O, vinul ploii-n părul tău netuns 
M-a zăpăcit. îmi povesteai de-o nuntă 
Ce-o vor porni roboții pe ascuns...

Din turla plopilor crescuți cit cerul 
Ceasornice zimțate bat ți bat
Și hat ți... Pentru grabele din talpă
Și singele eu pofte de-mpăraf.

La douăzeci de ani nu avem vreme I 
Sub ochii stelelor măriți ți răi,
Ni se mai văd doar, alergînd, genunchii 
încoronați cu flori de vînătăi.

DINU ADAM

Noaptea de Olt 
Cîntau oltenii, coborind prin vad, despre păduri - 
ți părea că apusul este-o pădure inaltă în care pămîntul 

se pierde... 
Căruțe cu coviltir rătăceau, aerul răsturnînd 
sub culorile lor, disperale-n explozie - 
răsuflau agitat memoria tuturor lucrurilor, epuizînd-o...

Cîntau oltenii, coborind prin vad, despre păduri și despre
cei plecați; 

0, noapte, teamă mi-e de fragii tăi curați I...
sub ei se odihnesc tăcut ulcioarele in care 
pămîntul mi-a băut strămoșii - 
sînt un drum pe care trec căruțele trosnind, 
încărcate cu peșteri înalte de fîn și cu greieri ; 
la noi, oamenii paartă-n spinare, fîntinile, 
căci undeva, sub fiecare puț, visează domnul nostru Tudor 

adormit...
O, noapte, vin oltenii peste cîmp, 
cu dimineață-n coh>lițele răsfrînte, 
precum aîtul cocorilor cînd adorm.

*

GEORGE FLORIN COZMA

JOC
La ceasul vîrstat al amiezii 
se nasc cipcîrlii de răsunet ; 
munții și ei vin cu stupi de păduri, 
ocrotind albul drum al corăbiei
- lacrimă - rază prin apele clare-ale lumii - 
sub sorii cumplit misfuindu-se 
prin largi continente umbroase, 
privind spre zenituri...

ideeg introducerii în fabricație a unei hîrtii care șă întrunească calitățile necesare cărții școlare. Asupra coperților insă. nu s-a ajuns încă la un acord, se caută încă soluții convenabile.ă ne întoarcem la procedeul de ilustrare a cărții școlare. Editura didactică lucrează pe a- ceSt tărim cu proprii săi angajați și cu un mare număr de colaboratori externi, graficieni specializați în ilustrarea cărții

școlar?- în cele mai dese cazuri ilustratorul nu lucrează însă după manuscris ci după— lista de figuri. De ce ? Nu se asigură o ritmicitate normală între apariția programelor, elaborarea manuscriselor și data la care manualul trebuie să fie pe pupitrul elevilor. Ilustrarea unui manual cere timp — timp de gin- dire și timp de creație — improvizația nu are ce căuta Aici. Dar punerea în pagină? Este și ea o etapă care nu' poște fi sărită din drumul de la manuscris la manual și care a fost. în ședință. des acuzată de îngustime de vederi și monotonie. A asigura tehnoredactarea unui număr de peste 700 mgiHigie anual nu este o treabă lipsită de dificultăți, cu atit mai mult cu cit împărțite la tehnoredactorii editurii le-ar reveni circa 100 manuale pe an, cam un mânual la trei zile. Chiar geniali să fie tehnoredactorii respectivi — s-a spus cu acest prilej — și tot n-ar putea evita repetiția și monotonia. Nu toate manualele sau nu toate capitolele au nevoie de desene: fotografia este un element ilustrativ foarte des utilizat. Firesc ar fi ca editura să aibă n fototecă de invidiat, să-și fi creat un sistem de schim

buri cu alte țări care să funcționeze ea un ceasornic, să aibă acces nelimitat și gratuit la muzeele și arhivele noastre pentru procurarea, de la cea mai autorizată sursă, a fotocopiilor — după toate documentele necesare. In loc de acest a- parat perfect pus la punct s-a vorbit despre o „fototecă îndeajuns de săracă“, „greutăți în procurarea unei hîrtii fotografice de bună calitate'', relații mai mult șau mai puțin sporadice cu edituri similare din alte țări, practica de a se oferi tipografiilor fotografii după copii, reproduceri după manuale vechi etc., etc A reieșit că principala pistă pe cai'? trrbuie pornit la realizarea manualului școlgr în condiții grafice corespunzătoare trebuie căutată in editură. în concepția și stilul $ău de muncă. Această primă discuție (una asemănătoare a mai avut loc in urmă cu 7—8 ani 1) a fost tratată ca un fel de introducere în temă, sau ca un punct de plecare într-o acțiune de mai mari proporții. S-a cerut, în primul rînd, o analiză a producției anului trecut reali?ată in comun de Editura didactică și industria poligrafică : s-a sugerat conșulta- rea pedagogilor. psihologilor, graficienilor. medicilpr igie- niști și a altor specialiști pentru elaborarea unei concepții clare, moderne, realiste de îmbunătățire a graficii manualelor ; graficienii prezenti au propus o în- tilnire între conducerea U.A.P. și conducerea editurii. S-a sugerat Ministerului Educației și învă- țămintului instituirea unei comisii — din care să facă parte reprezentanți ai tuturor sectoarelor responsabile de grafica cărții școlare.

Am lucrai la cuptoarele de 
la Oțelul Roșu - ele nu 
suportă fonta lichidă 
sîntem o comună de gospo
dari, am o mare pasiune - 
nu ne lipsește absolut nimic 
- înainte n-aveam industrie, 
acum o avem dezvoltată - 
am citit „Cireșarii - 
scriitorul car» a scris-o - 
băieții care vor să învețe sa- 
motarie - copilul trebuie 
deprins să-i lunece mina la 
meserie.EL : Mă numesc Cioarcă Ion, sint pensionar și dețin virsta de cincizeci și doi de ani. De meserie am fost zidar șamotor. Iar șamotăria am învățat-o la Uzina Oțelul Roșu, fostă Ferdinand. de la obermaistrul neamț Godel. Am practicat această meserie din anul 1935 și piuă la 1 februarie 1971 cind am fost scos la pensie. Asta a fost meseria mea de bază : zidar șamotor la caid. E o meserie frumoasă (bineînțeles daeă-i simți plăcerea). Dar e și-o meserie în care trebuie să lucrezi la precizie ! A fi zidar șamotor nu înseamnă a fi numai zidar 1 ■A fi zidar șamotor înseamnă să lucrezi cu cărămidă refractară 1 Noi nu avem treabă cu cărămida civilă.EU : F. o muncă grea ?EL : E mai greu cind lucrezi la cald : in schimb, cind lucrezi la rece, e ușor. Că lucrezi mai comod. Insă la cald se schimbă treaba ; că lucrezi la opt sute sau chiar la o mie două sute de grade Celsius ! Și atunci a- par alte pretenții.EU : Se intră și în cuptor ?EL : La temperaturi înalte nu. că se lucrează in a- fara cuptorului, La rece însă, dată fiind temperatura mai suportabilă, care nu depășește două sute de grade, se poate lucra și înăuntru.EU : Dumneavoastră la ce fel de cuptoare ați lucrat ?EL : Eu am lucrat la cuptoarele de. la Oțejul Roșu care, poate știți și dumneavoastră, se încarcă cu fontă solidă. Asta din cauză că cuptoarele de Ia Oțelul Roșu nu suportă fonta lichidă. Asa-s cuptoarele astea. In trecut se numeau Siemens Martin. Că așa s-a chemat neamțul care le-a inventat. Acum nu se mai cheamă așa. Se cheamă ..cuptoare de oțel cu tehnologie solidă“.EU : De unde sînteți dumneavoastră ?EL : Sint din comuna Glimboca. de lingă Oțelul Roșu.EU : Tovarășe Cioarcă, cum trebuie să fie un bun șamotor ?EL : In șamotărie. ca și în alte meserii, există și băieți buni, dar și băieți mai slăbuți. Că în toate locurile e așa. Ca să fii insă un bun șamotor trebuie să ai in primul rînd plăcere pentru meserie ! După aia. trebuie să ai și o mare voință. La o- mul cu voință treaba merge mult mai bine și lucrul parcă sporește din zi în zi : iar acesta e aspectul cel mai plăcut in șamotărie 1EU : Concret, dumneavoastră ce vă place ?EL : Mie, domnule, mi-a plăcut mai înții frumusețea ; că șamoțăria. este un lucru foarte plăcut la vedere, foarte aspectups. După ce-i gata zidăria, înainte de a se introduce fierul în cuptor, a- tunci poți vedea cu ochii tăi toată frumusețea lucruluj pe care l-ai făcut 1 După mine

Concurs de muzică ușoarăTn scopul stimulării creației de muzică ușoară românească. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, in colaborare cu Ra- dioteleviziunea Română și U- niunea Compozitorilor, organizează Concursul de muzică ușoară — Mamaia 1974.Concursul este deschis tuturor compozitorilor, membri sau nemembri ai Uniunii Compozitorilor, fiecare puțind participa cu una s»u mai multe lucrări inedite.Lucrările vor fi depuse în două exemplare, sub formă de aranjament pentru voce cu acompaniament de pian, la Consiliul Culturii și Educației Socialiste — Direcția instituțiilor de Spectacol artistic și a artelor plastice. Piața Scînteii nr. 1, cu mențiunea : „Pentru Concursul 

asta e cel mai plăcut aspect din șamotărie : atunci cind te uiți la ce-ai făcut tu cu mina ta și vin și alți oameni care se pricep și toată lumea se uită, se miră și te apreciază. Dar să știți că avem și multe necazuri. Ba nu vine la timp materialul, ba te iei la scandal cu lăcătușii... Mai e și praf, murdărie... Nu-i așa ușoară nici meseria asta. Și după aia, oamenii... Oamenii știți cum sînt : fiecare cu persoana lui. Unul zice că el lucrează mai mult, altul că el: celălalt zice că pleacă să fumeze o țigară și cînd colo el se întoarce beat 1 Deci vedeți : sînt și diferite necazuri.EU ; Tovarășe Cioarcă, cine avea grijă de gospodărie, în vremea cind lucrați la fabrică ?EL : Cum cine ? Eu 1 Doar e gospodăria mea. Da’ lucram mai mult in timpul liber. cind veneam din schimb. Noi sîntem o comună de buni gospodari. La noi e
Interviu realizat de

ALEXANDRU

MONCIU-SUDINSKI

mare rușine să rămînă cineva în urmă. Și oaipenii din comuna noastră sint foarte muncitori. (E drept că asia se datorează și Partidului care ne-a asigurat toate condițiile pentru ca să putem depune orice fel de muncă).EU : Aveți vreo pasiune, vă place în mod deosebit ceva ?EL : Da : am avut o mare pasiune încă dp pe vremea în pare lucram in uzină. Și pasiunea asta a mea era sportul. Fotbalul. La televizor. Că mie, din sport, mi-a plăcut tocmai ramura asta, a fotbalului, care cred că e și cea mai dezvoltată. Iar acum, ca pensionar, mg distrez într-aaevKr foarte bine ; că n-am’’ altceva de făcut deeît să stau la televizor și să urmăresc meciurile.EU : Alte pasiuni ?EL : Alte pasiuni afară de asta n-am prea avut ; e drept, m-am uitat o vreme și la tenis, da’ nu pot să spun că a devenit. pentru mine o pasiune. Că orice s-ar spune, nu-i același lucru... Spre bucuria mea am o familie foarte bună, foarte închegată, cu care nu am deloc greutăți. Așa că îmi pot petrece toată vremea, în liniște, la televizor.EU : Aveți copii ?EL : Am două fete. Cea mare are vîrsta de treizeci și unu de ani. cea mică n-are nici douăzeci și cinci. Cea mare-i casnică, dar u- neori, in familie, mai practică și croitoria. Cea mică însă e asistentă la Spitalul Unificat din Oțelul Roșu. Iar eu trăiesc mai mult cu fata cea mică, cea mare fiind separată și avind gospodăria ei personală.EU : Tovarășe Cioarcă. cum arăta comuna dumneavoastră acum douăzeci și cinci de ani ?EL : în tot cazul nu arăta cum arată astăzi. Asia v-o pot spune pe garanție ; că astăzi, comuna noastră a ajuns aproape o localitate ! Atita numai că nu avem fa
național de muzică ușoară". Termenul de predare a lucrărilor este 15 aprilie 1974.Lucrările vor purta un motto și vor fi însoțite de un plic închis in care se vg indica numele și adresa autorilor. Se vor anexg. de asemenea, textele lucrărilor dactilografiate în 5 exemplare, indieîndu-je. totodată, patru intprpreți preferați de compozitor. Autorii ppt prezenta odată cu partiturile și înregistrarea lor pe bandă magnetică (facultativ).Concursul se desfășoară în două etape : Etapa I va consta în selecționarea de către juriu a unui număr de pină la 30 lucrări. Titlul lucrărilor selecționate și numele autorilor vor fi publicate în presă. Etapa a Il-a se va desfășura la Teatrul de vară din Mamaia in perioada 

brică in comună cum au cei din Oțelul Roșu. In rest nu ne lipsește absolut nimic. Și comuna noastră a început i.ă se dezvolte imediat ce a venit regimul. Toate cite le vedeți că s-au făcut pe la noi, de la regim s-au tras. N-o duceam rău nici înainte mai glas în ceea ca privește agricultura șau pomicultura : dar n-aveam deloc industrie ! Astăzi avem și o agricultură și o pomicultură. dar și o industrie dezvoltată. Agricultura o facem la C.A.P., iar industria într-o carieră d« piatră. Și, cg să fiu mai precis, toată treaba cu îmbelșugarea comunei a pornit cam de cind eu colectivizarea. Iar eu am fost unul dintre primii care au intrat, in colectiv. Alții mai intuziau, se mai socoteau. eu însă am intrat foarte repede. Nici n-aveam prea mult pămint. (Noi în familie fiind cam mulți frați Cioarcă, ne-a revenit foarte puțin pămint da la tata Cioarcă).EU : C* * v-a determinat al intrați în colectiv ?

te greu în pragul unei edi
turi. Editura noastră a ținui 
să devină activă i să stimulăm 
noi pe creatori nu numai să-i 
așteptăm. Acest concurs este 
doar una din inițiativele 
noastre în acest sens.

— Ce efecte practice a avut concursul ?V.R. — Nescontate. Am 
primit mult mai multe manu
scrise deeît așteptam. 1 300 în 
total, din care $30 la poezie. 
Motiv din care și rezultatele 
concursului au întârziat să 
parvie publicului. Am supus 
manuscrisele unei duble ju
decăți : cea a editurii și cea 
a juriului. Debutanții din 
concurs s-au confruntat, cu 
două serii de opinii Se
lecția a fost riguroasă și 
s-au respectat toate normele 
de disputare a concursului, în 
primul rind caracterul său 
secret. Cred dealtfel că în 
alegerea noastră n-au scăpat 
manuscrisele cele mai indica
te. Cei care n-au cfșțigat con
cursul se pot adresa, fără o- 
preliște. oricărei edituri. în 
cazul în care unele manuscri
se s-au dovedit promițătoa
re. dur inegale, am recurs /« 
soluția caietelor de poezie și proză. Aici vom introduce 
cele mai bune povestiri și 
cele mal bune poezii ale u- 
nOr autori tineri și talentați, 
dar fără forța sau capacita
tea du a alcătui singuri ' un 
volum. Prin aceste volume 
colective' caietele de poezie 
sau provă, vrem să le dăm 
șansa unei confruntări meri
tate cu publicul.

Un alt efect pozitiv al con
cursului este acela că el 
a scos la suprafață autori ca
re nu fac parte dintre sate
liții permanență ai editurii a- 
dică a relevat forțe literare 
neștiute încă. Astfel, ideea 
amalioreze situația pînă 'a crearea condițiilor optime de tipăriră a cărții școlare. Primele vizează schimbarea utilajelor, ceea ce figurează in pioiectele da perspectivă ale industriei poligrafice. Dar acest obiectiv presupune un proces mai lung, câ
rmă eforturi materiale serioase. Vom cita cc se poate și este necesar să se întreprindă acum.• Schimbarea literei existentă în tipografii. Se cer garnituri de matrițe cu o literă consacrată în exclusivitate manualelor școlare. Cele mai bune litere, cu 

vizibilitate mare, care $ă asigure o unitate grafică, și să ducă astfel la creșterea calității manualelor.• Schimbarea procedeului de finisare, necorespunzător în prezent, introducerea legării și broșurii cărții școlare, pentru a nu se mai dezmembra.• Hîrtla concură, la rîndu-i, la ridicarea cplițății manualelor școlare. Industria noastră trebuie să asigure o hiriie consacrată manualelor școlare. Și încă ceva : să fie livrată în cantitatea necesară și cu ritmicitatea impusă de acest tip de produs, a- dică este necesar ca cea mai mare cantitate să fie livrată în primele trimestre ale anului.e loc, chiar în ședința amintită, s-a făcut un calcul sumar al greutății manualelor care sint purtate zilnic în ghiozdan de către elavi. Sînt manuale care trec și de un kilogram, majoritatea situindu-se intre 400 ți 600 grame. Abecedarul pentru școlile speciale are peste 950 grame. E mult, e puțin ? Un copil de clasa întîi, deci de 6 ani, „cară“ zilnic 2—3 manuale, plus caiete,

EL : Po mine nu m-a da- terminat nimeni. Eu m-am determinat șingur că eu am înțeles linia asta a colectivului. Că citeam ziarele și ziarele »puneau clar eare-i datoria noastră : poate că, dacă n-gr fi fost obiceiul ăsta al meu cu ziarele aș fi întirziat și eu »ă mă colectivizez, urmărind să văd ce face cutare sau cutare ; dar iată că n-a fost așa 1EU : Mai citiți și acum ziare ’EL : Citesc.EU : Dar cărți citiți ?EL : Sigur, și cărți. Uneia le citesc chiar cu plăcere ! Așa am citit acum un an o carte. Se numea „Cireșarii“. Am auzit pe niște oameni vorbind de cartea asta și, fiind eu dornic să o citesc, i-am spus gestionarului de la cooperativă să-mi oprească și mie una. Ei. și el mi-a oprit-o. Atunci eu i-am plătit-o și după aia am citit-o.EU : Ce impresie v-a făcut ?EL : Mi-a făcut impresia că scriitorul care a șeris-o ar trebui să mai facă incă cîteva cărți din astea. dar in care să scrie și despre băieții care invață șamotărie : și. să arate cum. practi- cind ei meseria asta, ajung pînă la urmă șamotori pri- cepuți. De ce spun asta? Pentru că am observat că pe la noi. pe-aici. copiii nu mai vor să învețe șamotărie ’ Nu știu care e cauza. Țin minte că pe vremea cind eram eu ucenic, noi lucram cite opt ore pe zi ; de la șapte dimineața și piuă la patru dt.tpă-masă : și ab'S după aia mergeam la școala de ucenici. începeam cursurile la ora cinci și stăteam acolo piuă seara la nouă. Așa era în fiecare zi. Dur de cind a venit democrația, ucenicii au început să lucreze numai cite două trei ore pe zi. Nu Se mai ia ca pe vremuri să-1 muncești și pe ucenic ca pe orice muncitor. Și ucenicul nu se mai întreține singur la școală. Dar eu nu cred ca in felul ăsta să intre prea multă meserie in ei.EU : După părerea dumneavoastră, ce-ar fi de făcut ?EL : Păi. ca meseria» vechi și ea expert in șamotărie. eu consider că acești copii ar trebui urmăriți mai îndeaproape ; dar nu cind stau la școală sau umblă prin oraș ; ci in timpul lucrului din uzină ! Abia acolo se vede omul. Că degeaba faci copii buni de gură și cu note bune la școală, dacă nu le lunecă mine spre meserie. Și altă idee a mea-ar fi Următoarea : la locul de muncă fiecare ucenic să fie fixat tot intre doi meseriași! Și să lucreze tot timpul cu ei. Numai așa putem obține băieți buni care să facă succese în meserie.EU : Dumneavoastră. 1» fabrică aveați ucenici ?EL : Eu cind ergm la fabrică eram exact ca Cris- tos : aveam 12 ucenici 1 $i erăm față de ucenici ca cloșca față de puii săi ! Chiar dacă le dădeam o pauză, le-o dădeam după ceas ! Iar la ora fixă îi luam pe toți »i ii întrebam :— Ionică a venit ? A venit 1 Costică a venit ? A venit. Mitică a venit ? Mitică nu este. Unde este ? La cofetărie. Ce face acolo ? Lichior. Lichior ? Bun... Te duci și-1 aduci imediat pe. Mitică. Și începeam lucrul numai cind ii vedeam că apar toți. Că copiii, chiar dacă greșesc, ei nu greșesc eu intenție. Greșesc pentru că nu sint bine îndrumați. Eu însă îi îndrumam, ii știam pe fiecare ce nărav are și șliam să fac cu ei o educație adevărată, bună.EU : Vă mulțumesc pentru interviu, tovarășe Cioarcă.EL t Cu toată stima !
22—28 iulie 1974. lucrării» »»- lecționate de juriu in prima etapă urmînd a fi prezentate in două interpretări de către cei mai valoroși soliști vocali de muzică ușoară.Se vor acorda următoarele premii și mențiuni : Premiul I în ' vglpare de 12 000 lei ; Premiul II în valoare de 10 000 lei ; Premiul III în valoare de 8 bon lei ; Cinci mențiuni de cîte 6 000 lei.Regulaipentul concursului poate fi consultat la Direcția instituțiilor de spectacol artistic și a artelor plastice din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, la Radioteleviziunea Romană. Uniunea Compozitorilor și la filialele acesteia, precum și la Comitetele județene de cultură și educație socialistă și al Municipiului București.
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GH. PRODESCU, Silxu: „Stimate redactor, am 
vîrsta de 26 de ani, sînt căsătorit și am patru copii. In 
situația mea n-ar trebui să apelez la dv., sînt destul de 
matur ca să-mi rezolv problemele singur, dar necazul 
pe care îl trăiesc e prea mare, simt nevoia să mă adre
sez cuiva care să mă înțeleagă, să mă ajute (...). M-am 
angajat la Întreprinderea de industria cărnii — Sibiu, 
fabrica „Frigprifer“, de aproape două luni de zile. Do
rința mea a fost să muncesc cinstit. Din primele zile 
însă brigadierul (...) vrînd să mă învețe meseria cu 
pumnii, numai așa, ca să-i port respect, n-am suportat, 
i-am spus că sînt om, nu animal, și l-am reclamat la 
conducere. I s-a dat dreptate lui. De ce? Nu știu. Mai 
grav esie că toți cei di*  jurul meu au început să mă pri
vească cu ochi răi, Devenisem, pentru ei „cel care pî- 
răște". Am rugat conducerea să mă mute în alt loc de 
muncă, la Abator, că nu mai suportam ca oamenii să 
vadă în mine, din cauza brigadierului (...) pe cel în care 
nu poți să ai încredere. Mi s-au făcut tot soiul de și
cane. Nu exista ședință ca să nu se spună că sînt un 
muncitor rău, că întîrzii la serviciu, că n-am onoare de 
muncitor. Nu vă puteți închipui cît sufăr. Vă rog să mă 
ajutați, eu n-am altă dorință decît să muncesc cinstit, 
să-mi ajut familia, să-mi cresc copiii“.

școlară este obligatorie și pentru alte activități în a- îară de școală. Vă transmitem punctul nostru de vedere și, în același timp, vă rugăm să analizați mai profund această stare de lucruri, pentru a convinge elevii de necesitatea unei ținute corecte, demne și civilizate în orice împrejurare. Considerăm că fiecare elev este obligat să participe la activitățile școlare în uniforma reglementară. Pentru e- levele navetiste pot fi acceptați pantalonii bleumarin (...). In afara școlii (spectacole, vizite etc.) de regulă elevul trebuie să fie tot în ținută reglementară — uniformă (...)“.In ce mă privește, ce

am în gușă și în căpușă. Asta am primit, asta public. Dacă sint sau nu sînt de acord, în totalitatea sa, cu răspunsul de mai sus, e o chestiune personală, pot muri cu ea în brațe, nu permit nimănui să se amestece în treburile mele interne. Sînt obligat însă să vă informez că punctul meu de vedere în legătura cu fraza: „în afara școlii (vizite, spectacole etc.) de regulă elevul trebuie să fie tot în ținută reglementară — uniformă“, mi se pare încă discutabilă. Dar, slavă Domnului, după sute de treburi importante și obositoare, ne mai rămîne cî- teodată vreme să mai și discutăm lucrurii... discutabile !

trutotul satisfăcător, mă :onformez : ■ mai aveți, dragi tovarăși, un pic de căbdare !
„DRAGĂ o.p.—i„ mă numesc Marin Moroianu, cu 

domiciliul flotant în cartierul Radu Negru, Brăila (...) 
Aducîndu-mi aminte de mine, de pe vremea cînd eram 
copil, mi se umple sufletul de tristețe. Am avut o co
pilărie nefericită. Tatăl nostru — eram 4 copii-— a mu
rit. Mama s-a descurcat greu cu noi. Ne-a văzut însă 
pe toți la casa noastră. Eu m-am calificat în meseria de 
contabil agricol, urmînd o școală de specialitate. Amîn- 
deplinit această funcție din anul 1970 la I.C.V.A. Brăila 
și acum tot acolo sînt încadrat, dar contractînd o boală 
de plămîni, nu mai lucrez ca contabil, ci ca... paznic. 
Intre timp m-am căsătorit și am și un copil. Stăm îm
preună toți trei într-o singură cameră închiriată. Co
pilul poate oricînd să molipsească boala de la mine. 
Ajutați-mă într-un fel, sînt 
de 28 de ani și la dorința

foarte nefericit la vîrsta mea 
mea de a fi folositor (...)“.

T3

UN VIS AMENINȚĂ

Ca să te ajutăm, ne-am adresat Comitetului municipal Sibiu al U.T.C. Am primit următorul răspuns :„Cercettnd cele sesizate de tov. Gh. Prodescu, am constatat că o parte din cele semnalate de dinsul sint reale, altă parte din neajunsurile pe care le întîmpină datorindu-i-se lui, comportîndu-se necuviincios cu unii colegi, neindeplinind sarcinile de serviciu în timp optim. Avind însă în vedere situația creată, conducerea fabricii „Frigorifer" a dispus transferarea tov. Pre- descu parate carne, ceeași Sibiu, in care a discuțiile Prodescu, rare, am mulțumit muncă, că s-a acomodat in noul colectiv și este ho- tărit să muncească mai bine. Maistrul Dumitru Cazan, în subordinele căruia se află acum, n-are ce-i reproșa (...)“.Totul e bine și frumos, lucrurile s-au aranjat, dar ce na facem cu învățarea meseriei „cu pumnii“ ? Chiar în cazul cînd cineva se comportă necuviincios și nu-și îndeplinește sarcinile de serviciu in timp optim, metodele noastre de convingere că

greșește sînt altele, cu totul altele. Dragi tovarăși din Comitetul municipal
„STIMATE REDACTOR, e prima mea scrisoare către 

dv. și-mi dau seama că, la început, trebuie să mă pre
zint : mă numesc S. F și sînt elev la Grupul școlar 
„Vulcan", București. Vă scriu cu intenția de a primi un 
răspuns mult așteptat de mine și încă de 32 de colegi

Așa cum, desigur, cititorii au observat, fac azi loc acelor scrisori care așteaptă un răspuns mai e- ficient decît îl pot da eu. Redacția „Scînteia tineretului“ n-a întîrziat să trimită scrisoarea de mai sus acolo unde trebuia, a-

la fabrica de pre- și conserve din depinzlnd de a- întreprindere, I.I.C.intr-o meserie mai lucrat. Din purtate cu tov. după transfe- aflat că este de noul loc de
Sibiu ne-ați ajutat la rezolvarea acestui caz, investind energie și omenie, vă rog să vă mai faceți puțin timp și pentru elucidarea chestiunii „boxului“, un sport apreciat la noi, dar numai în condițiile prevăzute de federația de specialitate...

UN GRUP DE ELEVE, Liceul din Comănești, Bacău: 
„Avem o mare nedumerire și sperăm că dv. sînteți în 
măsură să ne lămuriți. Ne întrebăm : în îndatoririle unui 
elev intră cumva și aceea de a purta uniforma școlară in afara orelor de curs, adică : la cinema, la plimbare 
sau la reuniuni ? Este o hotărire a ministerului de resort 
(dacă este ne vom conforma ei) sau e numai dorința 
tovarășului nostru director ? Ne referim mai ales la 
uniforma fetelor, pentru că noi, fetele, am fost ame
nințate că, fiind văzute în altă îmbrăcăminte pe stradă, 
vom fi eliminate (...) Ni se interzice să purtăm panta
loni, indiferent dacă această îmbrăcăminte ne este ne
cesară din pricina condițiilor meteorologice, indiferent 
unde ne aflăm, acasă, pe stradă sau la școală. Ne în
chipuim că tovarășul director nu se gîndește la fetele 
care fac navetă, venind la școală, iarna, de la mulți 
kilometri. Pentru acestea, pantalonii (evazați sau nu) nu 
sînt un lux, ci o necesitate (...) Nu cerem să ni se în
găduie să fim „extravagante", nu ne gîndim la modă... 
dar oare tovarășul nostru director nu pune prea mult 
zel într-o activitate în care ne-am putea descurca sin
gure cu toată responsabilitatea <*•

aflați în situația mea. Sîntem aici 33 de elevi din îm
prejurimile orașului Alexandria. Cum am terminat școala 
generală, am obținut, prin examen de admitere, locuri 
pentru meseria de rectificatori pentru fabrica de rul
menți, în curs de construcție, la noi. Fiindcă la Ale
xandria nu am avut posibilitatea să urmăm școala, am 
fost trimiși la „Vulcan“ — București. Aici am urmat 
cursurile profesionale și ne-am făcut ucenicia timp de 
doi ani de zile, acum însă, în al treilea an, ne-a fost 
comasat întregul studiu spre a sfîrși cît mai repede 
școala. Nu-i rău, ne-am spus noi, dorind o calificare de 
muncitori cit mai repede. Dar ni s-au pus în față cereri 
de angajare pentru meseria de... lăcătuși. Cum e posi
bil acest lucru ? Noi am învățat tot timpul rectificarea 
rulmenților Lăcătușeria n-o cunoaștem deloc (...) Am 
refuzat deci să semnăm cererile de angajare, convinși că 
avem dreptate. Nu vrem să ne batem joc de profesia 
noastră. Puteți să ne dați un răspuns ?“

dică Comitetului municipal Brăila al P.C.R., primind următoarele : (tex-

tul l-am prescurtat din lipsă de spațiu).„Din verificările făcute a rezultat că Marin Moroianu este salariat la I.C.V.A. în calitate de paznic, deși este absolvent al unei școli de contabilitate a- gricolă. îmbolnăvindu-se, a plecat din agricultură și s-a angajat la această întreprindere, domiciliind flotant într-o locuință necorespunzătoare, împreună cu soția și copilul. Țind cont de situația deosebită în care se află, am hotă- rît să luăm cazul său în ședința biroului permanent al Consiliului popular municipal, spre a-1 soluționa în mod favorabil. Vă anunțăm că o dată cu rezolvarea locative, întocmi obținerii ve în u“.N-am de adăugat decît mulțumiri primului secretar al municipiului P.C.R. Brăila, care semnează scrisoarea, și dorința ca, în cel mai scurt timp, să uiți de necazuri. A, eram să uit, mai am ceva; întreprinderea la care lucrezi e bine să ma mai curînd carea pe care o ghia exactitatea nu-i chiar tot una cu a fi paznic.

problemei el își va putea actele necesare mutației defini- municipiul nos-

ceva: în-țină sea- de califi- ai. A ve- cifrelor

responsabilitatea ?"n-aș fi a- ajutorul ni-

SĂ SE SPULBERE...
Un articol din „Der Spiegel“

Probabil că vut nevoie de mânui ca să vă răspund. Cum insă în epistola voastră există și întrebarea „este o hotărire a ministerului de resort ?“, am rugat redacția să se adreseze (ca să nu-i plictisim mereu pe tovarășii ministerul de resort) subordonaților săi, dinmai

exact cadrelor de răspundere din Inspectoratulșcolar al Consiliuluipopular al județului cău. Și iată, prompt, punsul:„Un grup de eleve la (...) se interesează privire la ținuta pe care trebuie s<-o aibă în școală, la spectacole etc., cerînd explicații dacă uniforma

Ba- răs-de cu

Cu scuza că vine după o oarecare întîrziere — da. La sesizarea ziarului nostru, Comitetul județean Teleorman al U.T.C., ne scrie :„Referitor la sesizarea unui grup de tineri, elevi ai școlii profesionale Vulcan — București, în urma controlului efectuat și a discuțiilor purtate cu factorii competenți de la fabrica de rulmenți din Alexandria, cît și ai școlii profesionale Vulcan, a reieșit următoarele : nedorita situație se datorește faptului că școala profesională Vulcan a organizat invățămîntul comasat din proprie inițiativă, nu la cererea fabricii, lucru ce a rea cînd mau să fie încadrați producție, fabrica de rulmenți din Alexandria să
făcut ca la termina- cursurilor teoretice, cei 33 de elevi ur-în

nu dispună de numărul de posturi de rectificatori, acesta urmînd să devină realitate abia la intrarea în producție a întreprinderii. " ' " *lingă școala mai sus are in vedere posturi de lăcătuși mecanici — și în aceste posturi îi poate angaja pe cei 33 de elevi pînă în luna iunie, cînd îi za prelua fabrica de rulmenți din Alexandria. E- vident, nu ne-am mulțumit să facem doar constatări. Am luat legătură cu ministerul care tutelează viitoarea noastră întreprindere. N-am găsit „uși închise“, dar ni s-a explicat clar că pînă în iunie situația nu poate fi remediată. Rugați, in numele nostru, pe cei 33 de elevi să mai aibă un pic de răbdare“.Socotind răspunsul în-

Uzina Vulcan, pe care funcționează amintită.

„TOVARĂȘE REDACTOR, anul acesta am terminat 
liceul teoretic și am încercat să intru la facultatea de 
filozofie — secția psihologie — din București. Nu am 
luat examenul de admitere. De ce ? Am ajuns la con
cluzia că nu m-am pregătit suficient. Dar nu despre a- 
cest eșec vreau să vă vorbesc, ci despre cele care au 
urmat. Sînt singură. N-am de lucru. Nimeni nu mă a- 
jută. Vreau să lucrez undeva. Acum stau, tot timpul ou 
cartea în mină și mi se pare că nu înțeleg nimic din 
ce citesc. Dacă aș avea un serviciu, cred că nu m-ar 
preocupa altceva, după orele de lucru, decît învățătura. 
Vă rog tare mult șă mă înțelegeți. Aș vrea să muncesc 
într-o întreprindere din Iași și să stau la un cămin al 
tineretului nefamilist. In lași locuiește și un frate de al 
meu și aș avea cu cine să mai schimb o vorbă. Tovarășe 
redactor, nu vreau un post de funcționară, să stau pe 
scaun. Pe scaun stau și acum și n-am decît sentimentul 
că stau, stau, stau... Vreau să muncesc din greu, vreau 
să înțeleg ceva din viața mea. Vă rog să nu-mi dați nu
mele în ziar. Dacă însă doriți, o puteți face, acum nu-i 
vorba de „mîndria“ mea, ci de situația mea“.Nu, niciodată n-am făcut altceva decît să împlinesc, în măsura posibilităților, rugămintea corespondenților. în privința „demascării“ numelor, deși mi s-a atras atenția de către cum se zice, unii tovarăși, că public adeseori scrisori anonime, am un punct de vedere la care nu renunț. Mi se pare mai importantă dorința de confesiune a cuiva, decît „curajul“ de a semna. De ce, de ne-ce — asta-i o problemă care mi-ar solicita prea mult timp ca s-o explic, dacă, la simpla ei enunțare, este pentru unii inexplicită. Concret, însă: Comitetul județean al

U.T.C., (județul din care faci, de fapt, parte) căruia redacția ziarului i-a transmis scrisoarea ta, ne comunică prin primul său secretar :„Referitor la adresa dv. (...) în legătură cu cores- pondeța tov. (...) vă informăm că s-a discutat mai multe rinduri cu privind încadrarea cimpul muncii. Ce i oferit noi în orașul n-a interesat-o. Am legătura cu Comitetul județean Iași al U.T.C. și poate merge acolo spre a se încadra și spre a fi mai aproape de fratele ei. Rezolvarea acestui caz rămîne în atenția noastră“.Pe sîmbăta viitoare !

în I ea în i-am (...) luatCînd am acceptat să fac treaba pe care o fac astăzi, știam, firește, că nu pornesc la un fel de paradă sărbătorească, și că prima săptămină la „Modern-Club“ va fi, pentru mine, ca și pentru ceilalți și cea mai grea. Lucrurile nici nu s-au petrecut altfel.Frecvența cea mai mare în cuprinsul dificultăților o are ceea ce m-aș încumeta să numesc „tirania spațiului“ Dacă totul s-ar rezuma, din punct de vedere al utilității, la o sală de festivități și la un bar unde poți bea, cînd ți-e sete, un pahar de oranjadă sau, dimpotrivă, cînd ți-e frig, o ceașcă de cafea fierbinte, atunci ce rost mai are să te zbați, să întrebi, să cauți forme educative ingenioase, atrăgătoare ? ! Unde le găzduiești ? In magaziile de care e plin „Mo- dern-Clubul“ ?— Ce fel de magazii ?Peste tot sînt numai magazii și boxe !Hai să le vedem. Și încet, încet, urcind și coborlnd scări de la subsol și pînă la terasă am ajuns, aproape fără voia mea, să rostesc zicala aceea bătrînească despre obiceiul oamenilor de a complica lucrurile atît de savant Incit nimeni să nu le mai dea prea ușor de capăt Sigur, n-am de ce să laud construcția ca a- tare pentru că ea, ca fostă sală

de sport, nu oferă soluții funcționale corespunzătoare destinației căpătată astăzi. Dar ceea ce există, ceea ce poate căpăta un rost potrivit cu caracterul actual a) așezămîntului nu poate și nu trebuie scos din circuitul practicii culturale. Așadar, să ne urmăm „expediția“. Pretutindeni, în odăi mai mici sau mai mari, zac depozitate într-un

parate de gimnastică prăfuite și dezmembrate, mașini de cusut, oglinzi, găleți, bidoane în care vopseaua s-a uscat, lenjerie, costume populare aproape zdrențuite, suluri de hîrtii, biberoane, cartinguri, material lemnos, piese de schimb, stive de polisti- ren înălțate pînă la tavan, motoare, picioarele unor scaune casate încă în urmă cu doi

început. Casînd ceea ce este putred și netrebuincios, trans- ferind resturile în refugii răs- pindite dealtfel la toate nivelele clădirii și care, dealtmin- teri, nici n-ar fi bune de altceva, fâcînd mișcările pe care ni le sugerează nevoia constatăm, la urmă, un cîștig de spațiu nesperat. Nu mai puțin de 6 camere pot dobîndi alte destinații mai
„Experimentul C8“

AVEM SAU NU AVEM SPAȚIU?
Corespondență de la „Modern-Club“amestec de o dezordine veche obiecte nefolositoare, degradate sau supuse, datorită nefolosin- ței îndelungate, unei degradări lente. Ici, colo instrumente neatinse, înfășurate încă în huse de plastic. Un arsenal de dotări în care deocamdată nu izbutim să înțelegem dintr-o singură privire ce este și ce nu mai este bun de folosit. Cutii cu globuri sparte se prăbușeau intr-un a- mestec nedeslușit peste truse de traforaj. Lămpi cu gaz, felinare, instrumente muzicale, veselă ciobită, saltele de sport și a-

ani, becuri colorate, fișii de pinză înnodate de-a lungul unor lungi suluri de sîrmă, toate încurcă locul, blochează ușile, palierele scărilor, se sprijină de pereți într-un talmeș-balmeș indescriptibil.— Ce ne-ar împiedica să facem ordine ?— Să facem, dar unde mutăm tot ce s-a strîns aici de-a lungul timpului ?Cu creionul în mină întocmim un fel de schemă-inventar. Nu sîntem chiar atît de lipsiți de șansă pe cit s-ar fi crezut la

potrivite decît cele de acum, 4 din ele urmînd să fie reintegrate numaidecît în circuitul pro- priu-zis al practicii culturale, îmi stăpînesc cu greu avîntul care mă îndeamnă să visez la consecințele folosirii intensive a 4 încăperi într-un club — cite cercuri, deocamdată inexistente, cîți participant!, ce dezbateri de idei...— Ne-ar trebui cam trei săp- tămîni să curățăm aici.— Nu se poate mai repede ?— Păi, cîți sîntem noi aici ? Să facem socoteala.

Sigur, noi, cei de Ia „Modern- Club“ sintern cîțiva, prea puțini ca să isprăvim repede și bine treaba asta, oriclt ne-am strădui. în aceeași dimineață batem la ușa tovarășului Teodor Pă- lan, primul secretar al sectorului 8 U.T.C. Cînd ieșim din biroul acestuia, zîmbim unul către celălalt. Am obținut ajutorul pe care îl așteptasem.— în fiecare după-amiază, ne-a promis primul secretar, în- cepind de azi, pe baza apelului pe care-1 vom face, vă vor sprijini grupe de cîte 20 de tineri din organizațiile U.T.C. ale sectorului.Asta se întîmpla luni dimineața. Au urmat patru zile de forfotă. Veneam devreme la club și plecam după zece ore. obosiți de pariamen țări nesfîr- șite în legătură cu variantele administrative ale plasării unor mese ori a unui dulap. O mare parte a spațiului din club nu putea rămîne hală de vechituri. Greul, în privința asta, mi se pare că a trecut. Filele din calendar au căzut unele după altele și, pentru mine, în clipa a- ceasta este vineri de dimineață. Către prînz așteptăm să vină comisia de casare de la Comitetul municipal București al U.T.C. Vom avea spațiu. De fapt, n-am făcut decît să scoatem la iveală ceea ce credeam că ne lipsește.
MIRCEA TACCIU

Nici o societate nu este atît de lovită de criza petrolieră în propria imagine despre sine ca cea americană : cetățeanul american, obișnuit să trăiască și să iubească în automobil, își _ vede pus sub semnul întrebării modul de viață.Ora șase dimineața pe autostrada „Inter- state Higway 80“, la Ohio. La stația de benzină „Stony Ridge“ oprește un Chevrolet uzat cu număr de Netv .York. înainte de plecare, omul de Ia benzinărie urează femeii de la volan „petrecere plăcută în California“. El nu avea de unde să știe că destinația acesteia era, intr-adevăr, California, aflată Ia 3 000 de km distanță. Dar cine se află pe autostradă Ia 6 dimineața, trebuie că se îndreaptă spre vest. Dacă însă călătoarea va ajunge vreodată a- colo și după cit timp, acest lucru nu este sigur. Căci societatea a- mericană automobili- zată este în primejdie de a i se termina benzina, o parte însemnată a visului american amenință să se spulbere : visul de a fi mobil, de a te putea îndrepta încotro vrei — o traversare pe roți nu numai a întregii țări, ci și a societății. Ceea ce s-ar putea petrece cu imaginea americană despre sine atunci cînd sondele vor produce și mai puțin decît în prezent, s-ar putea compara cu sfîrșitul epocii de pionierat din secolul trecut. Istoricul Frederick Jackson Tur- ner a emis încă de la începutul secolului teza potrivit căreia cucerirea vestului american, disputa individului cu frontiera a transformat niște imigranți în americani și niște supuși în de- mocrați. Sfîrșitul acestei perioade a însemnat și sfîrșitul credinței americane în posibilitatea evaziunii și a pionieratului în vestul sălbatic.
• MITUL AUTO

MOBILISTICîn această dilemă, Henry Ford sosea la momentul oportun. El oferea un schimb. în 1908, el începea producția tipului „T“. Deja în anul următor în S.U.A. s-au produs 124 000 de automobile, în 1916 1,5 milioane, în 1972 aproape 9 milioane. Mulți americani au descoperit o nouă posibilitate de a-și realiza dreptul, chipurile inalienabil, dar în realitate golit de mult de conținut, Ia libertate individuală în... automobilul personal. Frontiera indiană, potrivit istoricului culturii Ja- mes Flink, a fost înlocuită treptat, ca forță formativă a instituțiilor și valorilor americane, de automobil. „Forță formativă“ — desigur, dar fără îndoială și deformativă. în S.U.A. există azi aproximativ 100 de milioane de automobile, aproape unul pentru fiecare al doilea american, două sau trei ia fiecare a treia familie. Țara a fost bandajată cu aproape trei milioane de mile de șosele asfaltate. La intersecții și punctele de in- trare-ieșire ale acestora, au răsărit 60 000 de moteluri (majoritatea inaccesibile fără automobil) și peste 100 000 de restaurante pentru automobiliști. Cîrnații „Hamburger“, mîncare

națională americană, au fost gindiți pentru consumarea rapidă în automobil : nu impun nici tacimuri, nici loc de parcare. 5 000 de centre comerciale așteaptă in afara limitelor orașelor cumpărători la volan. încă din anii ’30 cinematografele „drive-in“ proiectează destinele de pe banda de celuloid direct în budoarele de tablă. Nu există aproape nici un lucru pe care americanii să nu-I rezolve în automobil : rugăciunea, vizita la bancă, chiar despărțirea de viață (fiecare al șaptelea decedat în accidentele rutiere a trecut în viața de apoi, potrivit unui studiu elaborat Ia Houston, in mod deliberat). In automobil a avut loc, de asemenea, una din cele mai mari migrații' cunoscute în istorie și anume polarizarea so-

felegerea situației, care insă era încă dinainte fără ieșire. Seara și dimineața, autostrada rapidă Long Island, care duce din New York City sprfe periferiile de pe coastă se blochează. Coloanele paralizate de automobile iși revarsă la aceleași ore gazele de eșapament asupra întregii națiuni.
• DILEMEPentru a lichida smogul produs de automobile Ia Los An- geles ar trebui redus transportul individual cu 82 Ia sută — acesta era baremul oficiului federal pentru protecția mediului înconjurător stabilit în baza legii „Clean Air Act“ din 1970. Trei săptă- mîni au discutat ex- perții in jurul acestei

familia mea nu are ce să mănînce. Menajera Bunny Orkins, din Mount Prospect, in a- propiere de Chicago, a parcurs 190 de mile într-o săptămină. Automobilul ei, un Olds- mobile-Combi, consumă de două ori mai multă benzină decit turismele medii europene. Industria americană de automobile a construit dinozauri metalici pentru un sistem de transporturi care o depășește. Automobiliștii au recunoscut acest lucru înaintea fabricanților de automobile. Afacerea cea mare au devenit autoturismele mici. Numai intre 1968 și 1970 vînzarea automobilelor japoneze Toyota în S.U.A. a crescut cu peste 150 la sută. Industria americană a încercat să stopeze a- ceastă invazie produ- cind. Ia rindul său,

cială actuală în S.U.A. — deplasarea clasei mijlocii albe în zonele suburbane înverzite, unde trăiesc în prezent 67 de milioane de americani, și concentrarea săracilor și a populației de culoare în o- rașele intrate în declin. Henry Ford spunea că societatea americană „a fost construită în jurul automobilului“. Dar funcția rațională a vehicolului, de mijloc de deplasare de la punctul A la punctul B, nu satisface necesitățile emoționale ale multor americani. De asemenea ei nu văd în el, ca majoritatea europenilor, numai simbolul virilității și al prestigiului social.Automobilul ca medicament antidepresiv: „în prima lună caldă de toamnă, după vara în care Carter o părăsise, Maria parcurse șapte mii de mile în Corvette-ul ei“, scrie Joan Didion într-un capitol din cartea- sa „Play It As It Lays". Această Maria, tînără vedetă la Hollywood, pornește zilnic la drum cu automobilul nu pentru a ajunge undeva, ci din nevoia de un tranchilizant.Automobilul ca simbol al autodeterminării : „EI îmi dă mobilitatea de a duce viața pe care mi-am ales-o“ spunea Clark Tansey, funcționar din Lexing- ton. Iar ziaristul An- drew H. Malcolm opinia ; „într-o societate complicată, impenetrabilă, automobilul este aproape singurul lucru pe care americanul mijlociu îl mai poate controla“. între timp, 120 de milioane de posesori ai carnetului de conducere doresc să exercite acest control, auto-modul de viață a- merican a devenit un labirint de imnasuri — încă înainte de criza de benzină. Aceasta a complicat și mai mult haosul și a ușurat în-

probleme. Rezultatul, scris pe 3 500 de pagini de proces verbal : imposibil. Astfel, 400 000 de navetiști și-ar pierde slujbele, deoarece la Los Ange- les nu există, practie, un sistem de transport în comun. Transportul în comun nu este agreat de americani și, ca atare, a fost neglijat. între 1945 și 1970, în S.U.A. n-au fost date în folosință decît 16 mile de traseu de metrou. în schimb, in- cepind din 1956 a fost creat sistemul rutier Interstate Highways — 53 000 de mile de su- perautostrăzi cu șase și opt benzi de circulație. Costul lor aproximativ : 80 de miliarde de dolari. Căile ferate transportau în 1930 440 milioane de călători — în 1971 numai 275 de milioane.Sub presiunea crizei energetice, guvernul federal a promis să pună la dispoziția zonelor urbane suma de 2,2 miliarde dolari pentru dezvoltarea transportului în comun. Pentru New York ar reveni 200 de milioane dolari — cu 33 la sută mai puțin decît are în prezent nevoie orașul numai pentru a menține taxa actuală de 35 cenți pentru biletul de metrou.Automobilul, declarația de independentă a americanului de rind, nu poate fi înlocuit în S.U.A. atît de ușor ca, să zicem, în R. F. Germania. Căci 41,5 milioane de americani fac naveta cu turismul la servicii și jumătate din aceștia provin din localități suburbane care nu disnun de nici un fel de legături de transport în comun. Soțiile, de asemenea. F.Ilen Jackson din Oakton, Virginia : „Cel mai apropiat magazin se află la 2 mile distanță. Dacă nu mai pot folosi automobilul.

automobile mai mici, ca „Vcga-ul“ lui General Motors de exemplu. Dar, in 1972, mai mult de o jumătate de milion de „Vega“ au fost retrase din comerț din cauza unor defecte grave, care periclitau viața călătorilor — în funcție de model între 86 și 95 la sută din producția anuală. Centrul pentru securitatea circulației auto atrăgea atenția asupra a ceea ce este realmente capabil acest „automobil mic în stare de orice“ (publicitatea firmei General Motors) : el poate să ia foc, să accelereze neeontrolat și să piardă roțile din spate. Și deoarece industria americană a avut în ultimele decenii numai grija de a oferi cumpărătorilor automobile luxoase și din ce în ce mai mari— greutatea medie a automobilului american a crescut, din 1965 pină acum cu 22 la sută, iar consumul de benzină cu 20 la sută— ea nu poate răspunde provocării de a produce rapid automobile mici demne de încredere.Ajutor rapid în a- ceastă mizerie automobilistică pare să ofere numai o idee dezagreabilă multor americani : „Car Pool“ — folosirea în grup a automobilelor. Pină a- cum, 56 la sută din cei ce fac naveta cu automobilul, la Los Ange- les chiar 83 Ia sută — călătoresc singuri, înconjurați de acoperișurile lor de tablă mult prea largi. Cu vorbe bune, premii și prioritate la distribuirea locurilor de parcare, autoritățile și industria încearcă să dezvolte Ia americani simțul călătoriei in grup. în uncie zone urbane sint folosite deja calculatoarele e- lectronice pentru a descoperi și pune în legătură posibilii tovarăși de drum.

CIDUL : Patria (orele 9: 12,45;
16.30 ; 20,15).

LUNA FURIOASA i Scala (orele
9.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

ZĂPADA FIERBINTE : Lumina 
(orele 9 : 11.15 ; 13.30 : 18 ; 18,30 l 
20.45).

CAPCANA : Capitol (orele 9.15 ;
11.30 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18.15; 20.30). Melodia (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45),
Gloria (orele 9 ; 11.15 : 13,30 : 16 :
18.15 ; 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Lu
ceafărul (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 i
16 : 18.30 : 31), București (orele
8.30 : 11 : 13,30 i 18 ; 18,30 : 21),
Favorit (orele 9: 11.15: 13,30; 15,45; 
18,15; 30 45).

FELIX ȘI OTILIA 1 Doina (ore
le 8.45 ; 13 ; 19)

JUDO t Festiva! (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45), Modera 
(orele 9 i u.is ; 13.30 : 16 ; 18.15 : 
20.30).

MARELE VALS î Central (orele 
9,15 ; 12,30 ; 16 ; 19,30). Buzești
(oțele 9 : 12.30 : 16 : 19,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Dada (orele 9.30: 12 î 15.15;
17 45 : 20 15)

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINA : Ciulești (orele 15,30; 18;
20,15), Flacăra (orele 9.15 ; 11.30 ; 
13,45 : 16 : 18.15 ; 20.30).

..VILA" NOASTRĂ DE VACAN
TA : Cosmos (Orele 18 : 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUEI 
Cosmos (orele 15.30).

DOI PE UN BALANSOAR : Flo- 
reasca (orele 15.30 ; 18 : 20,15).

POVESTE DE DRAGOSTE 1 Fe
rentari (orele 18: 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Ferentari (orele 
10: 14: 16)

NUNTA DE PIATRA î Viitorul 
(ora 20,15).

ANONIMUL VENETIAN I Viito
rul (orele 15,30; 18).

DUMINICA, 27 IANUARIE 1974BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL : Pacea (orele 15.30 ! 
17.45 : 20).

ANATOMIA DRAGOSTEI ! Mo
șilor (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 î 
18 ; 20.15).

PROGRAMUL I

9,00 O viață pentru o idee : Ch. 
K Constantinescu. 9,30 Film serial 
Pistruiatul. Episodul IV. 10.05 Tea
tru scurt. „Omul de catifea“ de 
Adrian Munțlu. 11,00 Muzică 
populară. 11.15 Teleclnemateca (re

luare). 17,30 Telex. 17.35 Caleido
scop cultural-artistic. 17,55 Ima
gini din Australia. 18.05 Familia 
18.35 Cintece și dansuri în inter
pretarea ansamblului folcloric 
..Busuiocul“ al Căminului cultural 
din Murgenl Vaslui. 19,00 Tele- 
glob. Itinerar indian. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20.00 Intruchipînd 
partidul. Emisiune de versuri șl 
cintece. 20.30 Teleenciclopedla. 
21,10 Film serial : Brett și Danny. 
22.00 De dragoste șl de dor. 22,30 
Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

17,30—19,20 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ din București.

PROGRAMUL I

8.30 Gimnastica pentru toți. 8.40 
Cravatele roșii 9,35 Film serial : 
Daktari. 10,00 Viața satului. 11.15 
Drumuri In istorie. 11,35 Publicita
te. 11.40 Bucuriile muzicii. Con
certele dezbatere ale Radiotelevl- 
ziunil. 12,30 De strajă patriei. 13.00 
Album duminical. 15,30 Magazin 
sportiv. 17.00 Film serial pentru 
tineret : Pistruiatul Episodul V. 
17.35 Publicitate. 17,40 Cel mai bun 
continuă. Emisiune concurs. 18.40 
Muzică populară. 19,00 Lumea co
piilor. 19,30 Telejurnal. Săptămină 
politică internă și internațională 
in imagini. 20.10 Reportajul săp- 
tămlnlf. 20,30 Film artistic : în
drăgostiți! 21,55 Autograful serii

cu renumita interpretă Ann Mar- 
gret. 22,15 Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL n

20,10 Film serial pentru copii : 
George. Episodul II. 20,35 Mal 
aveți o întrebare ? Terra — o pla
netă Încă necunoscută. 21.10 Or
chestra simfonică a Filarmonicii 
din Oradea. 21.35 Film serial Brett 
șl Danny.

PROGRAMUL III

9.00 știri 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55

Melodia zilei : „Dunărea mireasă“ 
de Edmond Deda. 10,00 Turist- 
club. 11.00 Profil pe portativ — 
Nicolae Ursu. 11,30 Selectiuni din 
opereta „Ignace" de Roger Du- 
mas. 12.00 Știri. 12.10 Invitație în 
fonotecă Muzică ușoară. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17.00 
Știrile după-amlezli. 17.05 Alo, 
Radio — muzică ușoară la cerea 
ascultătorilor. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Muzică. 18.10 Ascultă
torii ne propun 18,55 Melodia zi
lei. 19.00 Quadratura cercului ...de 
prieteni. 21,00 Radio-super-top. 
Topul revistei „Flacăra“ 21.30 Me
lodii în ritm de dans. 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica Platon Pardău. 23.20 Ope
reta „Hallo Dolly" (selectiuni). 
23.55—24 00 Ultimele știri.
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PROGRAMUL III

9.00 Știri 9,05 „Incognito“ —

program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : „O romantică 
fată“ de Marius Telcu. 10.00 
Clubul invitațllor. 11.00 Profil pe 
portativ — Aura Urziceanu. 11,30 
Tranzistor melodii. 12,00 Invitație 
în fonottcă. 12.55 Melodia zilei. 
13,00 închiderea emisiunii. 17.00 
Știrile după-amiezii, 17.05 Alo, 
Radio | — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Dans. 18.10 Dublu 
recital • Peggy March și Cornel 
Constantlniu. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 Romanțe și cintece de petre
cere. 19.30 Știri. 19,35- Muzică 
franceză pentru orgă. 20,00 Teatru 
radiofonic • „Crimă fără pedeapsă“ 
de Ionel Hristea și Adriana Ono- 
frei. 21.00 Radio-super-top — Gala 
locurilor I. 22.00 Radiojurnal 22.10 
Panoramic sportiv. 22.30 Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica. Ion Lotrea- 
nu. 23.20 Jazz-portret. 23.55—24.00 
Ultimele știri.
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TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al PariM-i- hii Comunist Român, președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis, tovarășilor EDWARD GIEREK, prim-sccretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. HENRTK JABLONSKI, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și PIOTR JAROSZEWICZ. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, următoarea telegramă :Stimați tovarăși,,Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare si asistență mutuală româno- polon in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român Și ăl nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și poporului frate polonez cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.Constatăm cu deosebită satisfacție că. in anii care au trecut de la semnarea Tratatului, relațiile tradiționale de prietenie frățească și colaborarea multilaterală romar.o-polonă au înregistrat o dezvoltare dinamică in toate domeniile de activitate.Semnarea. în noiembrie 1970, a noului Tratat româno-polon de prietenie, colaborare și asistență mutuală a reprezentat un eveniment de mare însemnătate în evoluția mereu ascendentă a relațiilor dc prietenie dintre partidele și țările noastre, stabilind cadrul si coordonatele de bază ale dezvoltării in continuare ă colaborării, alianței și prieteniei dintre România și Polonia, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității depline in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea noastră fermă că relațiile de prietenie si colaborarea pe multiple planuri dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și întări tor, mai mult, spre binele popoarelor român și polon. în interesul unității țărilor socialiste și al forțelor antiimperialîste, al cauzei socialismului și păcii in lume.

IERI, TECUCIîntorc mereu la Tecuci și sînt bîntuit dc emoții, de m-aș fi născut aici, in oraș-grădină unde poți cei mai frumoși salcîmi,

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor EDWARD GIEREK. prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, HENRYK JABLONSKI. președintele Consiliului de Stai al Republicii Populare Polone și PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Pooulară Polonă și Republica Socialistă România, adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate ro precum și dumneavoastră personal salutările noastre coi «aaie.încheiat cu 25 de ani în urmă. Tratatul constituie o bază temeinică pentru dezvoltarea relațiilor frățești de prietenie și colaborare rodnică dintre popoarele noastre, care se aprofundează necontenit, servind, de asemenea, scopurilor construcției socialiste în țările noastre, întăririi comunității statelor socialiste.Vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, precum și poporului român realizări pe mai departe in înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare multilaterală a Republicii Socialiste România. în dezvoltarea prieteniei și colaborării noastre, care corespunde intereselor ambelor noastre popoare, cauzei securității și păcii în lume.

Mă iarăși parcă acest vedea ____ ______ ____________unde totul este aranjat cu grijă și gust de adevărați gospodari. De data aceasta întoarcerea este provocată de un eveniment : la casa de cultură în cadrul unei festivități i s-a acordat Tecuciului premiul I și diploma de municipiu fruntaș pe țară în Întrecere pentru înfrumusețarea și buna gospodăriri a localităților pe anul 1973. Răsplata emoționează. Tecucenii aplaudă și iși reamintesc împreună cu primarul lor. tovarășul Dumitru Va- sile. prim-seoretar al Comitetului municipal P.C.R., ceea ce au făcut zi de zi, tot gnul trecut pentru urbea lor : au plantat 10 milioane flori, 200 000 trandafiri. 15 000 arbori, 10 000 arbuști de liliac, au amenajat 1 200 000 m.p. spatii verzi, 2 livezi cu pomi fructiferi, au înălțat unin- du-și eforturile cu mic cu mareAmbasadorul Iugoslaviei la București, Iso Njegovan, a oferit. vineri, o recepție cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.La recepție au participat Emil Drăgănescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Maria Groza. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, alte oficiale.Vineri dimineața. Nicosia 6 delegație dunâri Naționale Dumitru Balalia,
persoane
plecat la Marii A- condusă de președintelea a

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Conciliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii India, V. V. GIRI. următoarea telegramă :în numele Consiliului de Stat, al guvernului și ponorului român, precum și al meu personal, vă transmit, cu ocazia Zilei naționale a Republicii India, cele mai sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul indian prieten.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția in legătură cu evoluția ascendentă a relațiilor româno-indiene. Moment de însemnătate deosebită in dezvoltarea prieteniei și colaborării bilaterale, vizita oficială pe care ați efectuat-o în România a deschis noi perspective favorabile conlucrării între cele două state și popoare. Sînt convins că. avînd la bază principiile unanim recunoscute, bunele raporturi de prietenie se vor dezvolta continuu și multilateral, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și cooperării internaționale.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis guvernatorului general al Australiei, Sir PAUL MEERNAA CAEDWALLA HASLUCK. următoarea telegramă :Cu ocazia Zilei naționale a Australiei. îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului australian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Australia se vor dezvolta continuu, în interesul celor două țări ale noastre, al păcii și colaborării in lume.
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Australiei, EDWARD GOUGH WHITLAM, următoarea telegramă :Sărbătoarea națională a Australiei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite. Excelentă, în numele guvernului român și »1 meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, președintele Consiliului de r ii al Republicii Socialiste România a primit din partea pre- jîntelui Republicii Islamice Mauritania, MORTAR OULD oÂDDAH, următoarea telegramă :Domnule Președinte,Am fost mișcat de conținutul mesajului de urări pe care mi l-ati adresat cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a independenței tării mele. Exprimîndu-vă sincerele mele mulțumiri, sint fericit să vă adresez dumneavoastră, precum și poporului român urările mele călduroase de fericire și prosperitate.Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea foartei înaltei mele considerațiuni.

noi obiective social-culturale. S-au înălțat deci pe ei înșiși. Prin munca voluntar patriotică au realizat lucrări în valoare de peste 70 milioane lei, ceea ce înseamnă pe cap de locuitor o contribuție de 2 251 lei, adică 1 300 lei mai mult decît in anul precedent. Tinerii au muncit și ei cu entuziasm, au fost, cum le stă bine, in frunte. Și au e- xecutat lucrări în valoare de 26 milioane lei, ceea ce inseam- . nă 3 250 lei de fiecare tinăr. „Numai la noul complex sportiv al tineretului, am realizat lucrări în valoare de 4 milioane lei, ne spune Gheorghe Calotă, prim-se- cretar al Comitetului municipal U.T.C. Am amenajat un ștrand pentru copii, am început unul pentru noi, am amenajat 5 baze sportive, o tabără pentru pionieri, am extins locul de agrement etc. în acest an tineretul tecucean își propune și mai mult“.
I. CHIRICpermanente pentru populare și adminis- stat a M.A.N., care, la Camerei Reprezentan- Cipru. va face o vizită

Comisiei consiliile trația de invitația ților din in această (ară. Din delegație fac parte prof. dr. doc. Ion Ce- terchi. președintele Consiliului Legislativ, și acad. Ștefan Bălan. membru al Comisiei pentru politică externă a M.A.N.Delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S.. condusă de moilovici Grușețki, dinte al Prezidiului Suprem al U.R.S.S., tele Prezidiului Sovietului prem al R.S S. Ucrainene, se află în țara noaȘtră la invitația Marii Adunări Naționale, și-a continuat, vineri, vizita în municipiul Brașov.

Ivan Sa- vicepreșe- Sovietului președin- ' ■ Su- care

Sporturile olimpice '74

AZI, CICLISMUL• Importante concursuri republicane și internaționale • Loturile pentru „Cursa Păcii" și Campionatele Balcaniceîn pofida timpului friguros, cicliștii din loturile republicane de seniori și tineret pedalează pe șoselele montane, pfegătin- du-se cu Sîrguință pentru apropiatele confruntări oficiale. Primele amănunte cu privire la noul sezon competițional ni Ie-a furnizat antrenorul federal, prof. Traian Dinut.„Vom avea un sezon plin, cu numeroase concursuri cane și internaționale, la cicliștii noștri urmează să îndeplinească unele haremuri olimpice“, a subliniat interlocutorul nostru. Respectiv, după cursele de verificare, din prima parte a lunii martie, cicliștii noștri se vor deplasa in Bulgaria, urmind să participe la tradiționala competiție „Cupa Pleven“, 22 martie—2 aprilie, avind in program cinci concursuri. Apoi. între 13 și 21 aprilie, se va desfășura. în țară, competiția internațională de șosea, „Cupa Federației române de ciclism", la care participă sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria și alte țări. Urmează competiția internațională „Cursa munților", în județul Brașov, 3—5 mai.Ța aceste întreceri vom fi re- prezentați de două loturi de cicliști. Este vorba de un lot lărgit de 14 cicliști din care se va alcătui echipa noastră pentru „Cursa Păcii", precum și un lot de 15 cicliști, pentru Campionatele Balcanice, unde se va ataca baremul olimpic in proba de 100 km, contratimp.Echipa pentru „Cursa Păcii“, se deplasează la Varșovia, iii jurul datei de 6 mai. Această competiție internațională de anvergură, aflată la a 27-a ediție, se va desfășura pe ruta Varșovia—Berlin—Praga, între 8 și 22 mai. în țară, ne vom pregăti

republicare

pentru a găzdui ediția jubiliară (a 20-a) a cursei internaționale Turul ciclist ai României, la care au fost invitați sportivi din zece țări: R. D. Germană, Cehoslovacia, Franța. Italia, Iugoslavia. Bulgaria. Belgia, Olanda. Polonia, Ungaria. în sezonul estival, cicliștii noștri vor mai participa la concursurile de șosea „Cupa Prietenia" in Polonia (11—13 iunie), „Premiul Colditz" în R. D. Germană (13—17 iunie). „Cupa Sliven" in Bulgaria (25— 26 iunie). „Premiul olimpic" in Ungaria (5—7 iulie), Campionatele Balcanice in Iugoslavia 19— 21 iulie). Specialiștii probelor do velcdrom au rezervate șapte competiții internaționale, dintre care (17—19 (27—31 tantă„Cupaprinzind in program și cursa o- limpică de 1000 m. pe echipe.

DUMINICAL (1)

firesc că 
producție.

util. Am

ORA 10 — MATINEU

„EXPERIMENT C8“
Miine Ia „Modern-Club", Bd,

absolvirea

cei de re-

amintim. „Cupa F.R.C." mai), ..Premiul Poloniei“ mai) și cea mai im por- confruntare a pistarzilor Sofia“ (20—21 iulie), cu-
M. LERESCU

HOCHEI. Ultimele partide din cadrul campionatului național au loc astăzi, in Capitală. pe Patinoarul „23 August“. De la ora 16. Dunărea-S.C. Miercurea Ciuc, iar de la ora 18,30, derbiul Steaua-Dinamo.SCHI. Un bogat program rezervat sporturilor de iarnă are loc in multe localități din țară. Astfel, la Bușteni, azi și miine în cadrul „Cupei Caraimanul“ are loc un concurs de fond pentru juniori și junioare la care participă schiori din țara noastră și R. P. Bulgaria. La Cimpu- lung Moldovenesc are loc „Festivalul sporturilor de iarnă", o tradițională competiție populară pentru amatorii de săniuș și patinaj. Ia care vor participa sportivi din nordul Moldovei. Pe pista de bob din Sinaia, în cadrul „Cupei Prahova" vor avea loc întreceri la bob două persoane, Ia care și-au anunțat prezența peste 20 echipaje, printre care C.S.O., Carpați și Voința din Sinaia. C.F.R. și Armata din Brașov, I.E.F.S. și Voința din București'etc. TOt la Sinaia astăzi are loc pe pirtia de bob. un concurs de săniuș în cadrul

referate a cercurilor pe obiecte ale elevilor. In cele 10 secțiuni s-au prezentat 100 de referate.Iosif Molnar, 
de confecfii „Mu- 
Tg. Mureș, o reco- 
tînără harnică. în 
școlarizării s-a a- 
în primele rîndtiri.

Maistrul 
la Fabrica 
reșul“, din 
mandă; o 
perioada 
flat mereu ... , 
Tereza și-a ales profesia de 
confecționeră după > ’ 
liceului.

— Este un lucru 
m-arn angajat în ; 
Important este să fii 
învățat o meserie, sînt apre
ciată de colectiv, am țoale 
motivele să fiu mulțumită.

Colegii au cuvinte de lau
dă pentru secretara organiza
ției U.T.C., Tereza Boroș. Au 
ales-o în urmă cu două luni 
pentru că — spun ei — este 
întreprinzătoare, bună camara
dă, exigentă. (Mircea Borda).

UN TINA» SE 
AFIRMA

Bucureștii Noi nr. 48

popular din comuna Șanț• UN SPECTACOL cu teatrul
(județul Bistrița — Năsăud). O experiență de mare origina
litate care pune intrebarea dacă nu cumva ne aflăm in fața 
descoperirii unei noi formule superioare pentru brigăzile ar
tistice de agitație.

• CU ACELAȘI PRILEJ va fi inaugurată o expoziție de 
artă populară și artizanat din județul Bistrița — Năsăud.

• TENIS. în optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Philadelphia nu au mai fost înregistrate surprize, favoriții obținind victorii scontate. Asul australian Rod Laver l-a întrecut cu 6—4, 6—2 pe compatriotul său Ross Case, americanul Arthur Ashe a dispus cu6— 2, 7—6 de jucătorul sovietic Aleksandr Metreveli, iar olandezul Tom Okker l-a invins cu7— 5, 6—1 pe americanul Harold Solomon.în turul trei al probei de dublu, perechea Ion Țiriac (România)—Adriano Panatta (Italia) a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—4 cuplul american Brian Gottfried- Dick Stockton.• FOTBAL. Au început intre- cerile celei de-a 9-a ediții a turneului internațional de fotbal (rezervat echipelor de juniori) de la Las Palmas. La actuala e- diție a competiției participă selecționatele Austriei, Iugoslaviei, Scoției și formația Las Palmas.în primele două meciuri disputate s-au înregistrat următoa-

rele rezultate : Iugoslavia—Austria, 4—0 (2—0); Scoția—Las Pal- mas 0—0.• CICLOCROS. învingător în cursa de la Bilbao, sportivul belgian Rene. Declerq a cîștigat și concursul internațional de ci- clocros de„'ășurat la Saint Se- bastian. Pe un traseu care a măsurat 22 km, Rene Declerq a realizat timpul de 48’44”.• BOX. O selecționată algeriană de box. alcătuită din cinci pugiliști. va participa la tradiționala competiție internațională dotată cu ..Trofeul Oscar“, care se va desfășura la Belgrad. Reuniunile acestei competiții sint programate intre 8 și 10 februarie.• GOLF. Cunoscutul jucător de golf Johnny Miller, campion „OPEN“ al S.U.A. și cîștigător al „Cupei Mondiale“, a obținut cea de-a patra victorie consecutivă în cadrul actualului sezon. Miller a terminat învingător in turneul de la Tucson (Arizona), cu un total de 272 puncte.

• Elevii Liceului nr. 1 Reșița au chemat lâ întrecere toți elevii din municipiu sub genericul „în pas creștem și noi cu țara“. Ei și-au propus să realizeze un procent de promo- vabilitate de 92 la sută, să reducă absențele nemotivate cu 25 la sută și să realizeze integral toate obiectivele stabilite la muncă patriotică. (G. P.).• La Liceul „Unirea“ din Brașov a avut loc o sesiune de

• în cadrul Muzeului morial „G. Bacovia" din Capitală s-a constituit cercul „Prietenii Muzeului G. Bacovia“, condus de fiul poetului, Ga- briel G. Bacovia. Programul cuprinde multiple activități : excursii pe trasee turistice cu profil memorial.'consultații pentru elevii și studenții bucureș- teni și din țară, seri muzicale etc.

„Cupei județului Prahova", cu participarea unor sportivi din întreagă țară. De asemenea, in toate județele țării au loc campionatele județene la probele alpine.BASCHET. în Capitală în cadrul grupei pentru locurile 1—6 a campionatului republican au
PROGRAM

COMPETITION AL

loc patru partide. Azi, de Ia ora 18, în sala Floreasca se desfășoară intîlnirea Voința — I.E.F.S. (f). iar miine. în aceeași sală, de la ora 9 se vor intîlni I.C.H.F. - C.S.U. Galați (m). Steaua — Universitatea Timișoara (m) și Dinamo — I.E.F.S. (m).ÎNOT. La Bazinul „23 August“ din Capitală, azi de la ora 18 și miine de la ora 10, are loc

intîlnirea internațională de înot București — Sofia la care și-au anunțat participarea cei mai buni sportivi juniori ai celor două capitale.BOX. în sala „Semănătoarea“ din Capitală, mii ne de 10, în cadrul „Cupei sportive" are loc o gală participă sportivi de la sportivă Energia și Școala sportivă Cîmpulung Muscel.ACȚIUNI DE MASA. în cadrul „Cupei tineretului", miine în Capitală sînt programate numeroase întilniri la care vor lua parte tineri și tinere din instituții. întreprinderi și școli. Astfel. la șah, baschet, handbal, patinaj, tenis de masă vor avea loc pe terenurile și în sălile de sport fazele pe asociații. Iată cîteva din locurile unde se vor desfășura competițiile ; sălile M.I.C.M., calea Victoriei. C.I.L. Pipera, Dîmbovița. Electronica, Calculatorul A.M.I.T.. Grivița Roșie. M.T.T.C., Liceele 24, 36. ..Dimitrie Bolintineanu“. școlile generale 69. 46. 1. parcurileTineretului. Cișmigiu și altele. Majoritatea întîlnirilor vor începe in jurul orei 9 dimineața.

la ora școlilor la care Școaia

L. P.

In așteptarea confruntării 
pe calea aerului

Din cutiile cu gratii. stivuite pe categorii (călători — standard și sport., agrement sau ornament), circă 800 de porumbei
tmjesc după zbor. Voiajorilor, poate pentru că sint. mai dornici cer, Ii s-au zerv’at spații mai largi. Sint „cam-

pionii“ cursurilor ternaționale. Cei mai nerăbdători sint proaspeții selecționați pentru spartachia- da de Ia Novi- sad (2—5 februarie ac.). Un univers captiv, de suplețe, eleganță și frumusețe. con- strins pentru Ci- teva zile (pină duminică) să o- fere privitorilor, îndeaproape (în cea de-a V-a Expoziție națională lumbofilă. mai bogată pină acum), ceastă...vie. cultivată cu toată pasiunea unei îndeletniciri tradiționale de invidiată mindrie.
• în județul Brăila , s-a generalizat in toate unitățile agricole inițiativa ,.O cantitate cit mai mare de îngrășăminte organice transportate in cîmp cu forțele tineretului“. Din angajamentul anual de 80 000 de tone au fost transportate 15 000 tone.

Luna februarie — ne informează Gheorghe Dincă președintele consiliului tineret muncitoresc de la Comitetul județean al U.T.C. este declarată „Luna fertilizării solului“.
OPERA ROMANĂ

anunță :
Repertoriul de la 29 ianuarie la 5 februarie 1974Marți 29, ora 19 TRUBADURUL, în distribuție : Vasile Marti- noiu, Magdalena Cononovici, Mihaela Botez,. Florin Farcaș, Pompei Hărășteanu. Conducerea muzicală : Anatol Kisadji.Miercuri 30. ora 19 STUDIO DEBALET. în distribuție : Ileana Iliescu. Ștefan Bănică, Magdalena Popa, Amatto Che- cfulescu, Elena Dacian. Gabriela Nicolescu. Paraschiv Pieleanu, Mihaela Crăciunes- cu, Ovidiu Vîlcu, Marta Hert- zeg, Mihai Ciortea.Joi 31. ora 19 OLANDEZULZBURĂTOR. în distribuție : Nicolae Florei. Mihai Panghe, Lucia Becar, George Lambra- che. Conducerea muzicală : Constantin Bugeanu.Vineri 1 februarie, ora 19 MIREASA VÎNDUTA. în distribuție : Maria Șindilaru, Corneliu Fînățeanu, Valentin Lo- ghin, Ion Stoian. Conducerea muzicală : Anatol Kisadji. (Reluare).Sîmbătă 2. ora 19 TRAVIATA. în distribuție : Victoria Be- zetti, Antonius Nicolescu, Vasile Martinoiu. Conducerea muzicală : Anatol Kisadji.Duminică 3. ora 11 SPĂRGĂTORUL DE NUCI. în distribuție : Alexa Mezinceșcu. Luminița Dumitrescu, Paraschiv Pieleanu. Mihai Ciortea. Conducerea muzicală : CornelTrăilescu.Duminică 3, ora 19 LOHEN- GRIN. în distribuție : MARTIN RITZMAN (R.D.G.). ANTONIA’ SVORC (R.S.C.). pei Hărășteanu, Elena Mihaela Botez. Nicolae stantinescu. Conducerea zicală : Paul Popescu.

Marți 5. ora 19 LARME. în distribuție : Silvia Voinea. Va- leria Savu. Nicolae Florei, Florin Diaconescu. Nicolae Constantinescu. Conducerea muzicală : Lucian Anca.

...Șl DIN NOU CEAȚĂAspectul vremii, ne informează meteorologul Ioan Stăncescu, se va menține și in cursul zilei de azi in general închis, cu ceață, mai predominantă in regiunea (lin sudul țării. în Maramureș, nordul Transilvaniei, Moldova și Dobrogea vor cădea pe alocuri precipitații slabe : in celelalte regiuni ale țării acestea vor avea un caracter izolat.Vintul va sufla slab pină Ia potrivit. Temperatura minimă va fi cuprinsă între —10 și 0 grade, mai scăzută în estul Transilvaniei, peratura maximă va —2 +6 grade.tn București ceață neață și seara. Precipitații slabe. Temperatura minimă de —2 și 0 grade ; maximă de +2 +4 gratie.
Tcm- fi dedirnî-

Pom- Dima, Con- mu- ? f
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LIDIA POPESCU
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ÎN ATENȚIA
TINERILOR

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din în
treaga țarâ, pun la dispoziția tinerilor căsă
toriți care doresc să-și petreacă luna de 
miere într-una din stațiunile balneoclimate
rice, bilete pentru odihnă cu reducere de ta
rif între 10—40%, în funcție de durata peri
oadei de sejur.

Această reducere se practică pînă la data 
de 30 iunie a.c.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere 
cu 50% la tarifele de transport pe C.F.R. și 
I.T.A.

Biletele se pot obține la toate oficiile jude
țene de turism și filialele lor din țară.

- PUBLITURISM -

ywwwwwvww>wwwww\A?w\ 
$ I.C.S. „COMALIMENT"
<( cu sediul în București Str. C. A. Rosetti nr. 5. Sectorul 1. S

$ ANGAJEAZĂ
\ muncitori necalificați cu buletin de București J
< sau din comunele subordonate, de asemenea <
/ conducători auto care îndeplinesc condițiile i 
S cerute de Legea nr. 22, respectiv școala gene- 5 
\ rală și fără antecedente penale. $
c Doritorii se vor adresa la compartimentul per- < 
? sonal de la adresa sus indicată. 5

M©B0LIIR TIIP :
? pentru cămine studențești, cămine muncito*  < 
S rești, internate școlare și alte variante de mo' < 
\ bilier din PAL ÎNNOBILAT — în ciori uni sau î
< texturat (nuc, mahon, teak, stejar etc) — exe- ’
< cută și livrează fără repartiție CENTRALA DE < 
$ PRELUCRARE a LEMNULUI-BUCUREȘTI, șo- ! 

\ șeaua Pipera, nr. 48, sectorul II, TELEFON (
< 33 00 80. ]

Din marile cartiere, direct la munte
Pentru amatorii de schi și pentru cei ce apreciază farmecul montan în haină albă, în

treprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante — București, organizează excursii cu auto
carele pe itinerariile :

1. BUCUREȘTI —SINAIA —PREDEAL _ cu piecarea din cartierele :
- DRUMUL TABERII
- B E R C E N I 
-TITAN
- P-ȚA PALATULUI R.S.R

- cinematograful FAVORIT
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- Complexul A. 9 - restaurantul Miniș
- restauranlul CINA

- costul excursiei - 67 lei de pers. -

2. — BUCUREȘTI — SINAIA PREDEAL — POIANA BRAȘOV
- cu plecarea din :

- P-ȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA
- costul excursiei - 77 lei de pers. -

IMPORTANT - Plecările au loc în fiecare duminică la ora 7,00, iar în costul biletului, 
care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este inclus și un dejun.

Excursii cu trenul pe itinerarul:
1. — BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL

1 zi - cu plecare în fiecare duminică din i
— Gara de Nord - ora 5,12 - Gara Basarab - ora 8,00

- costul excursiei - 38 lei de pers. -

2. — BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL
1 1/2 zi - cu plecare în fiecare sîmbătă din Gara de Nord - orele 14,58

- costul excursiei - 87 lei de pers. -
INFORMAȚII SUPLIMENTARE - la filialele de turism din cal. Victoriei 100 și b-dul Repu

blicii nr 68
Telefon - 15 74 11 și 14 08 00

i'i



Trainica prietenie
româno-polonă

La Canalul Suez a început
dezangajarea militarăCAIRO 25 (Agerpres). — Potrivit unor prime rapoarte primite din zona Canalului Suez, prima fază a dezangajării forțelor armate israeliene a început, conform prevederilor, vineri la ora 12,00 ora locală, în sectoarele Adabiya, Djebel, Ataka și în regiunile din imediata apropiere a orașului Suez — a declarat un purtător de cuvint al O.N.U.El a arătat că, în cadrul pri- . mei faze a planului definitiv de dezangajare a forțelor egiptene și israeliene, luni, 28 ianuarie toată regiunea de la sud de șoseaua Cairo-Suez și centrul Suezului vor fi evacuate. Tot atunci, la Suez urmează să-și înceapă activitatea un punct de control al Națiunilor Unite, însărcinat să reglementeze toate problemele cu caracter local care s-ar putea ivi în timpul operațiunilor de dezangajare a forțelor.Pe de altă parte, purtătorul de cuvint al O.N.U. a precizat că legătura dintre cartierul general al O.N.U. și armatele israeliene și egiptene va fi asigurată de cite un ofițer al celor două părți. De asemenea, el a indicat că armata israeliană a remis Organizației Națiunilor Unite planurile privind zonele minate.CAIRO 25 (Agerpres). — La încheierea reuniunii de joi, de la kilometrul 101 de pe șoseaua Cairo-Suez, generalul Mohamed El Gamassy, șeful statului major al armatei egiptene, a făcut o declarație, în cadrul căreia s'-a referit la modalitățile de înfăptuire a dezangajării care au făcut obiectul unui acord

intervenit între șefii de stat major ai armatelor egipteană și israeliană.Conform acordului încheiat sub auspiciile Națiunilor Unite — a spus el — retragerea forțelor israeliene de pe litoralul occidental al Canalului Suez și de pe liniile pe care le ocupă în prezent în Sinai, începe vineri, la ora 12,00 (ora locală) și se va încheia la 5 martie, ora 6,00 (ora locală) și va fi înfăptuită în decurs de 28 de zile. Gamassy a precizat că retragerea forțelor israeliene din Sinai pînă la noua linie de reamplasare a lor se va desfășura în 12 zile, ur- mînd ca această operațiune să se încheie Ia 5 martie. Șoseaua Cairo-Suez va fi deschisă traficului civil la 29 ianuarie, ora 9,00 (ora locală).

Pentru asigurarea autonomiei 25 de ani de la semnarea primului

LAOS : Oră de curs la o

de la Paris asupra Vietnamului
DECLARAȚIA GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU 

AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD.într-o declarație dată publicității cu ocazia împlinirii unui an de la semnarea Acordului de la Paris asupra Vietnamului, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud arată că acest acord corespunde intereselor fundamentale ale populației sud-vietnameze, ale întregului popor vietnamez, cît și aspirațiilor de pace ale popoarelor lumii.
Mahmud Riad despre 
rezultatele Conferinței 

pentru cooperare 
arabo-africanâ

MASIV BOMBARDAMENT
ASUPRA POZIȚIILOR

LONNOLISTE

proceselor naționale 
latino - americane

Declarația comună peruano-panamezâ

Peru și Panama exprimă opoziția popoarelor și guvernelor lor față de măsurile economice și politice cu caracter coercitiv, adoptate împotriva actelor suverane ale popoarelor care luptă pentru autodeterminare, suveranitate și controlul asupra bogățiilor lor naturale — se subliniază în declarația comună peruano- panameză, semnată de către președintele Perului, Juan Velasco Alvarado, și șeful guvernului panamez, Omar Torrijos Herrera, Ia incheierea vizitei pe care acesta a întreprins-o Ia Lima.

Tratat de prietenie, colaborare
și asistență mutuală dintre 

România și Poloniaani de la semnarea — la 26 ia-

CAIRO 25 (Agerpres). — într-o declarație oficială făcu. A la Cairo, secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele deosebit de pozitive cu care s-a încheiat prima Conferință pentru cooperarea arabo- africană, îndeosebi în domeniul petrolului.Dună cum relatează agenția M.E.N., el a apreciat ca „pozitive și constructive“ rezoluțiile și recomandările adoptate de particioanții la dezbateri, recomandări menite să creeze un climat propice extinderii și diversificării relațiilor de cooperare stabilite între țările arabe și cele de pe continentul african. în acest sens, Mahmud Riad a ținut să releve că o nouă fază a fost inițiată, în urma a- cestei conferințe, in relațiile dintre statele arabe și cele ale Africii,

Forțele patriotice cambodgiene au efectuat, în noaptea de joi spre vineri, cel mai masiv bombardament asupra pozițiilor lonnoliste din Pnom Penh din întreaga perioadă de atacuri cu rachete și proiectile de artilerie care a debutat în ultima decadă a lunii trecute.în cursul acestui atac, mai multe zeci de obuze trase de artileria grea a forțelor patriotice khmere,, amplasată într-o zonă strategică cucerită recent în sudul capitalei, au atins în plin o serie de obiective lonnoliste, unul dintre proiectile căzind chiar în zona palatului prezidențial al lui Lon Noi. Bombardamentul a provocat trupelor regimului de la Pnom Penh importante pierderi în oameni și materiale militare.

Guvernul Revoluționar Provizoriu, singurul reprezentant autentic al populației Vietnamului de sud — se spune în declarație, depune toate eforturile pentru aplicarea serioasă a Acordului de la Poris, restabilirea unei păci adevărate, pentru a crea condițiile favorabile formării neintîrziate a Consiliului național al reconcilierii și înțelegerii naționale din trei componente egale și a pregăti calea în vederea alegerilor generale intr-adevăr libere și democratice, asigurînd populației sud-vietnameze dreptul la autodeterminare, așa cum stipulează Acordul de la Paris.Declarația G.R.P. al R.V.S. înfățișează apoi, efortul constructiv depus de populația din zonele eliberate, creșterea prestigiului G.R.P. al R.V.S. în interior cit și în străinătate, acest G.R.P. maticelumii, are un rol activ în viața politică internațională.

școală elementară din pro

vincia Sam Nua.

Declarația, difuzată la Radio- televiziunea peruană, afirmă că cele două țări resping orice manifestare a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste pe continentul latino-american și menționează „încă o dată“ dezacordul lor față de politica de izolare a Cubei.Peru și Panama își exprimă, de asemenea, hotărirea de a lupta pentru „stabilirea unui sistem de securitate colectiv, care să protejeze și să asigure autonomia proceselor naționale latinoamericane, orientate spre dezvoltare integrală și prin eforturi proprii. Ele se pronunță pentru restructurarea sistemului de relații interamerican, pentru apă-

rarea tezei privind stabilirea a- pelor teritoriale la limita de 200 mile marine.Documentul subliniază hotărî- rea celor două țări de a milita pentru transpunerea în practică a obiectivelor stabilite la Conferința de la Alger și în Declarația de principii a programului de acțiune de la Lima.Referindu-se la procesele revoluționare aflate în curs în cele două țări, declarația relevă ho- tărîrea guvernelor respective de a construi noi structuri interne, libere și democratice, care să asigure participarea popoarelor lor la viața politică, la administrarea bogățiilor naturale.

în sens, se menționează că întreține relații diplo- cu numeroase țări ale

La Washington, odată 
cu reluarea activității 
Congresului, atacurile la 
adresa marilor compa
nii petroliere americane 
s-au intensificat, trans- 
formîndu-se într-o ade
vărată campanie.upă violentele critici apărute în presa americană, în prezent, activitatea acestor companii face obiectul unor audieri în fața subcomisiilor Congresului S.U.A. Astfel, zile la rind, subcomisia permanentă a Camerei superioare, prezidată de senatorul Henry Jackson, a invitat reprezentanți ai șapte mari firme petroliere : „Exxon“, „Texan“, „Gulf Oil‘‘, „Mobil Oii“, „Speli“, „Standard Oii of Colifornia“ și „Standard Oii of Indiana“, pentru a răspunde învinuirilor aduse în ultima vreme. Acuzațiile se referă la „diverse manipulări“vind drept obiectiv supraesti- marea crizei petroliere, eliminarea concurenților independenți, sporirea artificială a prețurilor și realizarea unor supra- profituri pe seama consumatorilor de rind. Se consideră că marile monopoluri petroliere profită de situația conjuncturală obținind — așa cum denotă statisticile primele trecut — supraprofituri cu 40 la sută superioare celor înregis-

a-

S.U.A.: companiile
petroliere sub acuzare...

ortretul Indiei nu-l 
ooți compune doar 
.îngă Taj Mahal. 
Sublima cîntare în 
marmură de la 
Agra te tulbură, te

ancorează la țărmurile irealu
lui. încerci senzația paralizantă 
a inutilității căutării cuvintelor; 
superlativele banalizate de in
flația ghiolurilor par neputin
cioase in tentativa de a reda 
ceea ce privirea îmbrățișează 
avidă. Și, totuși, India nu re
prezintă doar monumentul ivit 
în vecinătatea Jamunei în se
colul XVII. Țara aceasta, în 
care distanțele dintre un oraș 
și altul echivalează, uneori, cu 
spațiile ce trebuie parcurse de 
la o extremitate la cealaltă a 
unui continent, nu o poți cu
noaște numai prin celebritățile 
trecutului. Qutab Minar evocă 
o mie de ani. Veacuri în care 
gloria a alternat cu decaden
ța, fastul cu paragina, bucuria 
cu suferința. O mie de ani de 
zbucium și speranță. Turnul a- 
cela de piatră din Delhi a ră
mas ca un martor al timpului, 
demn, cutezător. Tn sud, în a- 
propierea oceanului cu vrăjile 
sale, am contemplat monumen
te care și etalau secolele de 
existență. Un univers insolit, o 
lume fascinantă. Desigur, mo
numentele acestea fac parte 
din tabloul indian. Ca și ve
chiul Delhi, cu învălmășeala sa 
stranie. Ca și cei care mai răs
colesc pămîntul uscat cu un 
plug ce pare sustras dintr-un 
muzeu. Dar India prezentului 
nu se definește doar prin ceea 
ce a moștenit.

Chiar dacă, uneori, semnele 
sărăciei sînt șocante, întristînd 
privirile, realitățile trebuie exa
minate la dimensiunile lor 
exacte. Progresul economic al 
unei țări cu aproape 600 000 000 
de locuitori nu este o opera
țiune lesnicioasă. O cifră a re
venit mereu în discuții la Del
hi : 30 000. Este numărul uzine
lor care au apărut pe harta 
economică a Indiei în numai 
două decenii. Sînt uzine de 
proporții diferite - unele mai 
mari, altele mai mici. Construc
ția lor rămîne, însă, o atesta
re convingătoare a unui efort 
constructiv de remarcabile pro
porții. Oamenii prăfuitelor ate
liere plantate în plină stradă, 
oamenii deprinși să migălească 
- inepuizabili dar și insensibili 
la tumultul uman - arabescuri 
în fildeș sau metal, oamenii a- 
ceia pentru care a trăit însem
na a lîncezi fără iluzii, într-o 
existență pe care nu o lumina 
nici o rază de speranță, oa-

menii fără număr ce păreau 
condamnați la nefericire au 
descoperit drumuri noi în via
ță - drumuri spre uzina mo
dernă sau spre ogorul pe care 
tehnica se dovedește mai pu
ternică în confruntarea cu 
musonul. Dezvoltarea industria-

este prevăzută pentru 1978. Un 
mare complex industrial va 
trebui să satisfacă necesitățile 
de mașini grele ale sectorului 
metalurgic de stat. Investiția 
decisă de autorități se ridică 
la 5 miliarde rupii.

India pe care, deseori, o a-

note de drum

date publicității, pe nouă luni ale anului

trate în aceeași perioadă, cu un an în urmă. Potrivit primelor dezbateri, aceste beneficii suplimentare se dobîndesc, în parte, prin „descalificarea“ unor companii mai mici, independente, care nu pot face față concurenței neloiale a celor mari. în legătură cu această acuzație, senatorul democrat William Proxmire crede că în viitorul apropiat noul ministru al justiției, Saxbe, va declanșa o serie de acțiuni menite a clarifica recentele „violări ale legii antitrust“ de către „uriașii“ petrolului. Pe de altă parte, companiilor li se reproșează că beneficiază, peste limitele normale ale prevederii „Depletion allowance“, care le permite să reducă cu circa 25 la sută beneficiile impozabile aplicate la valoarea producției petrolului brut extras atit în S.U.A. cît și în străinătate. Un alt fapt care a stîrnit un val de proteste : creșterea stocurilor în vederea desfacerii lor după eventuale sporiri substanțiale de prețuri. Date prezentate în cursul ședinței de la începutul săptă- mînii în subcomisia condusă de Jackson arătau că firmele petroliere dețineau Ia sfîrșitul anului 1973 stocuri de țiței produse petroliere cu 5,5 sută mai mari decit cu un înainte.Companiile s-au apărat, afir- mînd fie existența unor stocuri minimale, sub nivelurile normale, la finele anului 1972, fie „necesitatea“ sporirii beneficiilor in legătură cu suplimentarea volumului investițiilor. La acest ultim aspect companiile au acuzat promotorii protejării mediului înconjurător care cer

Și la an

noi măsuri împotriva poluării — măsuri care, după aprecierile magnaților petrolieri, vor duce la intirzierea construirii conductei Transalaska, la sistarea realizării unor noi rafinării, la întreruperea forajelor. Argumentele „giganților petrolului“, după cît se pare, nu au convins. In- vinuind companiile, senatorul Abraham Ribicoff s-a pronunțat pentru înghețarea prețurilor produselor petroliere pînă la evaluarea cu exactitate a gravității penuriei, precum și pentru acoperirea golurilor legislative care permit firmelor petroliere „o evaziune fiscală de aproximativ trei miliarde de dolari anual“. înainte de începerea audierilor, Jackson a făcut apel la binecunoscutul „a- vocat al consumatorilor“, Ralph Nader și la William Simon, mina dreaptă a președintelui Nixon, în materie de energie. Deși concluziile n-au fost enunțate — și nu se știe dacă vor deveni publice — primele ecouri s-au și concretizat. William Simon. șeful Oficiului federal american pentru energie, a anunțat deja instituirea unui control direct asupra politicii companiilor petroliere în domeniul preturilor, profiturilor și stocurilor. Pină acum, Administrația acorda credit deplin companiilor în ceea ce privește datele de prelucrare și distribuire a petrolului. în plus, așa cum nota intr-un recent editorial NEW YORK TIMES, controlul asupra companiilor va figura printre principalele ale viitoarei conferințe re, de la Washington, de președintele Nixon. obiective petrolie- inițiată
IOAN TIMOFTE
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la Taj Mahal 

Bokaro

COCTEIL LA 
AMBASADA ROMÂNIEI 

DIN VARȘOVIACu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între România și Polonia, ambasadorul țării noastre la Varșovia, Aurel Duca, a oferit un ambasadei.Au luat membru al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții polone In Comisia guvernamentală româno-polonă de colaborare economică, A. Benesz, vicemareșal al Seimului, S. Jedrychowski, ministrul finanțelor, T. Olechowski, ministrul comerțului exterior, general de divizie E. Molczyk, ministru adjunct al apărării naționale, J. Bistyga, ministru adjunct al afacerilor externe, funcționari superiori ai mai multor ministere, conducători ai unor instituții centrale, reprezentanți ai organizațiilor obștești, ai vieții culturale și științifice, ziariști.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
lă se produce mai ales în sec
toarele esențiale. O informa
ție laconică semnala, în ter
menii seci ai raportului econo
mic, că la oțelăria de la Bo- 
karo a intrat în funcțiune pri
mul convertizor cu o capacitate 
instalată de 100 tone. Ce în
seamnă acest convertizor? Posi
bilitatea de a obține o produc
ție de 1 700 000 tone oțel pen
tru laminate. Cînd alte trei con- 
vertizoare vor fi instalate — lu
crările sînt în curs - la Bokaro 
se vor realiza anual 7 000 000 
tone oțel. Bokaro este doar un 
exemplu. Obiectivele viitorului 
apropiat sînt numeroase : o ra
finărie gigant la Mathura,. o 
uzină de îngrășăminte chimice 
la Phulpur, o centrală electrică 
nucleară la Narora și altele. 
Mathura va fi rafinăria nr. 1 a 

; Indiei. Intrarea în funcțiune

sociem cu legende tulburătoa
re, zidiri fastuoase și peisaje 
exotice, realizează automobile 
și turbine, avioane si tractoa
re, o gamă de proause care 
poartă amprenta modernului. 
Poporul care a dăruit omenirii 
Mahabharata înscrie în croni
cile contemporane realizări 
prestigioase. Tntr-un birou mi
nisterial din New Delhi, am no
tat în carnetul de reporter cu
vintele unui demnitar, rostite 
la capătul unei convorbiri de 
o oră: „Monumentele prezen
tului sînt uzinele pe care le 
construim, ogoarele pe care le 
fertilizăm, ‘ școlile pe care le 
înălțăm. Nu uitați ceea ce a 
spus Nehru despre noile temple 
ale acestor vremuri".

M. RAMURA

Se împlinesc astăzi 25 de „ ___________nuarie 1949 — a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Polonia, eveniment marcant în evoluția relațiilor de solidaritate frățească și cooperare multilaterală dintre cele două țări șl popoare.Țara noastră pune în centrul politicii sale externe întărirea și aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate statele socialiste, militind neobosit în acest sens cu o remarcabilă consecvență, potrivit intereselor poporului român, ale cauzei generale a socialismului și păcii. In acest cadru se dezvoltă în mod statornic legăturile de prietenie și alianță cu Republica Populară Polonă.Raporturile de prietenie și colaborare româno-polone au bogate tradiții făurite in lupta dusă de popoarele noastre, de-a lungul timpului, pentru apărarea și afirmarea ființei lor naționale, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate și progres social. In condițiile construirii socialismului, relațiile dintre țările și popoarele noastre au dobindit un conținut nou, s-au ridicat pe o nouă treaptă, superioară, întemeindu-se pe comunitatea de orînduire, de ideologie, de țeluri și aspirații fundamentale. In dezvoltarea acestor relații, în evoluția ascendentă a legăturilor de prietenie și_ de colaborare multilaterală româno-polone, un rol de seamă l-a avut Tratatul încheiat in urmă cu un sfert de secol, în ianuarie 1949.înfăptuirea unor largi transformări înnoitoare, realizările dobîndite de țările noastre în înaintarea cu succes pe calea progresului economic și social, a edificării noii orînduîri, au creat condiții favorabile lărgirii și adîncirii colaborării și cooperării multilaterale reciproc avantajoase. Relațiile româno-polone s-au extins și intensificat pe diferite planuri : politic, economic, tehnico-științific, cultural ; legăturile economice au cunoscut progrese remarcabile, schimburile comerciale inregistrind o creștere și diversificare continuă.La dezvoltarea relațiilor reciproce, la adîncirea apropierii dintre popoarele noastre, un rol deosebit de important îl are extinderea legăturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, contactele și convorbirile între conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, schimbul de vizite, de experiență și de păreri.Dezvollînd, în condițiile actuale, prevederile înscrise în Tra' fătul din ianuarie 1949, pornind de la realizările ambelor popoare în construcția socialismului, de la stadiul la care au ajuns raporturile dintre ele, ținînd seama de schimbările petrecute in viața social-politică europeană și în lume, noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, semnat la 12 noiembrie 1970, a statornicit cadrul politic și juridic propice pentru extinderea, întărirea și adîncirea prieteniei și alianței dintre popoarele noastre, a cooperării reciproce pe multiple planuri, în interesul operei de construcție socialistă în cele țărilor socialiste.In ultimii ani, colaborarea economică registrat creșteri substanțiale. Volumul total al comerțului româno-polonez în ambele sensuri a fost anul trecut de patru ori mai mare față de nivelul anului 1960. Volumul schimbului de mărfuri convenit pe anul acesta depășește cu a- proape 45 Ia sută pe cel prevăzut în protocolul comercial pe 1973.In cadrul acțiunilor de cooperare, a fost recent semnată convenția de lungă durată privind livrările de cărbuni coc- sificabili din Polonia în contrapartidă cu mărfuri de valoare economică echivalentă din România în perioada 1974—1985. Cunosc, totodată, o continuă dezvoltare schimburile în domeniul culturii, științei, învățămîntului. Toate acestea reflectă și atestă evoluția ascendentă, pe cele mai diverse planuri, a relațiilor frățești româno-pGlone.Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre România și Polonia, poporul, tineretul român transmit un călduros salut poporului, tineretului polonez și Ie urează noi succese în munca rodnică pentru progresul și înflorirea continuă a patriei lor.

comun al dezvoltării două țări, al unitățiiromâno-polonă a în-

P. NICOARA

*

Protocolul coaliției
guvernamentale din Turciaîn clădirea Parlamentului din Ankara a fost semnat, vineri la prinz, protocolul coaliției intervenite intre Partidul Republican

parte I. Tejchma, Biroului Politic alcocteil în saloanele

R. F. GERMANIA : Șantierul celei mai mari centrale nucleare din lume, aflată în construcție la 
Esenhamm - localitate situată pe riul Weser, în partea de nord a țării.
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Protocol româno-ungar• VINERI A FOST SEMNAT la Budapesta protocolul schimbului de mărfuri intre Ministerele Comerțului Interior din Republica Socialistă România și R. P. Ungară pe anul 1974, care prevede o creștere cu 15 la sută a schimburilor, comparativ cu anul precedent.Din partea română, protocolul a fost semnat de Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, iar din partea ungară de Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior.Au fost de față Ioan Cotoi, ambasadorul României la Buda-

pesta, și Matcau, șeful economice. ing. Alexandru agenției noastreREPREZENTAN-• CAMERAȚILOR a S.U.A. a respins — cu 248 voturi contra 155 — un proiect de lege guvernamental privind sporirea de la 960 milioane dolari la 1,5 miliarde dolari a contribuției americane la Asociația Internațională pentru Dezvoltare (A.I.D.), organism specializat in sprijinirea proiectelor țărilor în curs de dezvoltare. într-o declarație comună, secretarul Departamentului de Stat, Henry Kissinger, și ministrul de finanțe, George Shultz, au exprimat regretul în legătură

cu acest vot, care — au apreciat ei — „reprezintă un recul important pentru toate eforturile de cooperare internațională“. La rindul său. președintele Băncii Mondiale, Robert McNamara, a declarat că o serie de state în curs de dezvoltare riscă astfel să nu mai primească asistență din partea A.I.D.

din Europa occidentală în Republica Sud-Africană, în comparație cu perioada corespunzătoare a anului 1972. Fenomenul este asemănător cu cel observat într-o altă țară africană cu regim politic bazat pe discriminarea rasială — Rhodesia — unde, de asemenea, s-a constatat o reducere masivă a numărului de imigranți în cursul anului 1973.

al PoporuluiNaționale în ________noului guvern turc. Imediat după aceea, a fost definitivată lista cabinetului și supusă spre apre- bare președintelui Fahri Kor turk, de către premierul deser nat .Bulent Ecevit.Protocolul reglementează raporturile și metodele de colaborare ale celor două partide în exercitarea atribuțiilor guvernamentale, precum și liniile de bază ale politicii viitorului cabinet pe plan intern și extern.în politica sa internă, guvernul Bulent Ecevit iși propune să dea prioritate aspectelor economice.Totodată, protocolul anunță măsuri pentru adoptarea unei amnistii „care să cuprindă și delictele pentru idei și convingeri“.Protocolul stipulează că „guvernul turc va promova o politică externă pașnică, bazată pe respectul principiilor dreptului internațional, care*  va avea că țel independența Turciei“. Guvernul Ecevit își propune, totodată, „să promoveze relații prietenești cu toate țările din afara alianțelor sale. îndeosebi, va construi și va promova relații strînse de prietenie cu țările vecine și din regiunile geografice apropiate“.Reafirmind atașamentul față de alianțele existente, protocolul face mențiunea că „guvernul turc consideră că bazele și instalațiile de apărare de pe teritoriul Turciei trebuie să se afle sub controlul statului turc“.

și Partidul Salvării vederea constituirii

• OFICIALITĂȚILE SUD-A- FRICANE au anunțat că, în primele zece luni ale anului trecut, s-a înregistrat o scădere de aproximativ 30 la sută a numărului celor care au emigrat
Economia

R. S. Cehoslovace 
în 1973„ÎN X973 a continuat dez-• ________voltarea pozitivă a economiei naționale“ — se relevă în Co-

municatul Direcției federale de statistică a R.S. Cehoslovace, dat publicității Ia 25 ianuarie. Iu document se arată că anul trecut venitul național a crescut, in comparație cu 1972, cu 5,2 Ia sută, volumul producției industriale cu 6,3 Ia sută. Dintre ramurile industriale cu influență directă asupra progresului economic general au înregistrat o evoluție ascendentă extracția cărbunelui, siderurgia, construcțiile de mașini, în special sub- ramurile moderne industrii, chimia și petrolului, industria și maselor plastice.
ale acestei prelucrarea cauciucului
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