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Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, la 8 februarie, pe dr. 
Constantin Drăgan, pre-

ședintele Federației Inter
naționale de Marketing.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
va face o vizită oficială de 
prietenie in Republica Liban,

între 14 și 17 februarie a.e., 
la invitația președintelui Re
publicii Liban, Suleiman 
Frangieh.

«<* I BRIGADA „SCÌNTE!! TINERETULUI“
N» ADAM, V.. CÄBULEA, GH. CUCU, N, COȘOVEANV, D. MATALA și C. STÄNCULESCU 1
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TRANSMITE:

0 întrebare pe care am adresat-o Comitetului municipal Pitești al U.T.C

Œ FACE ACTIVISTUL U.T.C
CÎND SE AFLA PE TEREN ?

„TINERETUL - FACTOR ACTIV IN ÎNDEPLINIREA CINCI
NALULUI ÎNAINTE DE TERMEN"... „IARNA LA SATE - ANO
TIMPUL UNOR AMPLE ACTIVITĂȚI POLITICO-EDUCATIVE"... 
„SĂ MUNCIM, SA TRĂIM IN CHIP COMUNIST"... .------  -
NERETULUI". Acestea, și multe altele incă, sînt denumirile 
unor acțiuni sau cicluri de acțiuni care ocupă de cîtva timp 
locul central în agenda de lucru a organizațiilor U.T.C. Lor, 
li se poate, desigur, adăuga și vasta operație de aplicare a 
unui nou sistem de evidența, începută nu de mult la recoman
darea C.C. al U.T.C., cu precizarea că această acțiune se

„CUPA Tl-

Degeaba alergi dacă nu ajungi unde trebuie
„Ca să fiu sincer, nu știu... 

Nu mai țin minte precis... 
Parcă mi-a spus azi dimineață 
incotro a luat-o dar... S-ar pu
tea să fie la „Textila“...

Pe Ion Man, secretar cu pro
blemele de școli și, în prezent 
locțiitor al primului secretar al 
comitetului municipal U.T.C.,

l-am găsit destul de greu. Fu
sese pe la inspectorat, apoi pe 
la un internat și am reușit să 
dăm de dinsul la un liceu, unde 
se afla ca să participe la o‘adu
nare generală care se ținuse 
deja, fără prezența dinsului. 
Nici așa insă, după ce am izbu
tit să luăm reciproc legătura,

Reportajul nostru

O VIATA
9

ÎN SLUJBA

VIE TII

odaugă și nu înlocuiește pe nici una din cele deja în desfă
șurare.

Pentru reușita tuturor eforturilor întreprinse, prezența acti
vistului U.T.C. pe teren, acolo unde se îndeplinesc efectiv sar
cinile, în mijlocul uteciștiior, al tinerilor, este o jndatorire pri
mordială. Rolul său, de coordonator, de îndrumător, de sprijin 
direct, de exemplu personal, este mai mult decît necesar în 
toate acțiunile amintite mai sus, ca și în altele neenumerate. 
Așadar, să vedem ce răspunsuri se pot da la întrebarea cu
prinsă in titlul acestei anchete.

nu ne-a fost de prea mare aju
tor. Frazele pe care le-am re
produs la început sint răspun
surile sale la întrebările noastre 
privitoare la problemele pe 
care le rezolvă în acest moment, 
pe teren, activiștii. Cu alte cu
vinte, să vedem mai îndeaproape 
cum se desfășoară ziua de lu
cru a unui activist. Pentru a-

MUNCII
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întreprinderea industrială de stat „8 Martie' Piatra Neamț. Elena Andan lucrînd la mașina cir
culară de tricotat.

ȘCOALA
9

Sînt convins că munea, a- 
ceastă sferă a genezei noas
tre ca oameni și a consacră
rii noastre ca specie, este 
fundamentală pentru dimen
sionarea educației și pentru 
asigurarea finalităților orică
rui proces formativ. Prin 
muncă producem nu numai 
valori, nu numai bu
nuri pe care apoi să ni le 
revendicăm, cu spirit părti
nitor și interesat. Prin muncă 
ne producem și pe noi Înșine, 
ne descoperim potentele, ne 
cristalizăm vocația, ne împli
nim in fața semenilor. Re
fuz să cred că o personali
tate poate fi complexă și 
puternic înflorită dacă nu 
este în stare să-și găsească 
un loc viu în registrele mun
cii, dacă nu este forță pro
ductivă, agent al nașterii a- 
vuției. Refuz, mai departe, 
să cred in tăria viitoare a ti- 
nărului care aspiră in sinea 
lui la atingerea unui orizont

ceasta am fi avut nevoie să-i 
găsim.

Că interlocutorul nostru habar 
n-avea unde îi sînt tovarășii de 
muncă poate nu este chiar un 
lucru atît de condamnabil. Dar : 
dacă ne aflam deja dincolo de 
jumătatea zilei de lucru și acti
viștii începeau deja să se în-

(Continuare în pag. a IlI-a)

de ACULIN CAZACU

EXPERIMENT C8

MIERCURI, 13 FEBRUARIE, 
ORA 19,30 

CE VOM VEDEA LA SEARA 
INSTITUTULUI DE TEATRU ?
• în cadrul manifestărilor 

cultural-artistice de la Mo- 
dern-Club vă oferim, de astă- 
dată, posibilitatea unui prim 
contact cu promoția 1974 a In
stitutului de artă teatrală și 
cinematografică din București.

Studenții-actorl vă oferă spec- 
tacolul cu piesa „Bucătăria“ de 
Arnold Wesker.

• Regizorul spectacolului, 
studentul Ioan Ieremia, a de
clarat redactorului nostru : 
„Bucătăria“ este o piesă des
pre eșecul societății de con
sum de a se organiza pe un 
plan uman cu aceeași eficien
ță cu care se organizează pe 
alte planuri, cum ar fi cel eco
nomic, științific, etc.“.
• Astăzi vă informăm asupra 

repertoriului noii promoții a 
Institutului și a politicii sale 
de diversificare a formelor de 
transmitere a spectacolului tea
tral.
CORESPONDENȚA DE LA 

MODERN-CLUB
(Amănunte în pag. a V-A)

Dacă un student

spune că are o idee, profesorul

il ia de la început în serios
• ••

i

Interviu cu studentul REMUS VASILOIU

...Locul pe care mă aflu poar
tă în pieptu-i un cimitir de ose
minte din trei state. Poate și de 
aceasta, vorba se înfiripă cu sfia
lă, cuvîntul se urnește greu, 
cumpătat; e mai mult un mono
log pe care-n irizarea dimineții 
de iarnă doctorul Tiberiu Cio- 
roianu, director al Spitalului 
T.B.C. Pantelimon, îl poartă cu 
sine, cu anii unei vieți de om pu- 
se-n slujba salvării vieții, și deși 
anotimpul nu este cel mai priel
nic unei astfel de discuții, omul 
se rupe-n cuvînt decisiv, ferm, 
convingeri de necontestat îi sta
bilizează opinia. „La un recent 
congres internațional — îmi spu
ne — care a avut loc la Tokio, 
pe teme vizînd starea de sănă
tate a populației, România era 
apreciată între statele cu cele 
mai mari eforturi depuse în a- 
ceastă direcție. Dv. îmi propu
neți o comparație cu starea de 
acum 30 de ani. Eu pot susține 
că în această dimensiune tempo
rală avem de-a face cu stări-li- 
mită. Dacă atunci era exclusă, 
fie și numai teoretic, orice posi
bilitate de salvare, astăzi prac
tic — nu numai teoretic! — nu 
se mai poate trece în neființă cu 
pașaportul acestei maladii. Desi
gur, a apărut pe lume „miraco
lul“ medicinii secolului XX — 
antibioticul. Dar este vorba, în 
primul rînd, de politica unei so
cietăți care și-a propus, între 
alte mari obiective, să apere să
nătatea membrilor săi, îndreptîn- 
du-și cu precădere atenția asupra 
acelor domenii cunoscute în
deobște ca boli sociale ; adică, de 
masă. E drept, dintotdeauna 
minți luminate ale neamului 
s-au plecat cu solicitudine asu
pra semenilor, dar nu totdeauna 
voința lor și-a găsit și împlinirea 
materială cuvenită — și poate de 
aceea la vremea respectivă no
țiunea de ideal se traducea frec
vent prin ceea ce nu se poate a- 
tinge. Însuși locul pe care ne a- 
flăm are istoria lui...“

...pe care o va rezuma, cît mai 
succint, reporterul. La începutul 
secolului al XVIlI-lea în această, 
pe atunci, nesfîrșită pădure 
existau un pavilion, anume do
sit de iscoada ochiului, și o fîn- 
tînă de adăpat caii, la jgheabul 
căreia, fără tocmeală, turcii pri
meau tributul Țărilor Românești. 
O epidemie de febră tifoidă a

— Te-am cunoscut, Remus 
Vasiloiu, din povestirile unor 
studen(i ieșeni, premiali și ei la 
Conferința națională a cercu
rilor științifice studențești de la 
Timișoara. Mi-au spus că ai ra
tat, cu o lucrare teoretică, un 
premiu intîi.

— Am făcut parte din comisia 
de notare și sînt mulțumit că

să

Pregătirea și stabilitatea cadrelor

Foto.- GHEORGHE CUCU

VINATORUL DE ZESTRE

in industria chimică
MIHAIL FLORESCU 
ziarului nostru

Răspunsul ministrului 
la o întrebare a

Ieri, la Clubul ziariștilor 
economiști a avut loc o con
ferință de . presă pe tema 
„Ritmurile chimiei românești 
și economisirea resurselor e- 
nergetice“. în acest cadru mi
nistrul industriei chimice, 
Mihail Florescu, a vorbit 
despre principalele direcții 
de dezvoltare a acestui sec
tor, despre măsurile stabilite 
pentru recuperarea restanțe
lor și realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan. La între
barea noastră ; cum conside
rați că-și poate spori tinere
tul contribuția in procesul de 
producție, ministrul Mihail 
Florescu, a precizat :

— Problema principală o 
constituie pregătirea perso
nalului. în școlile noastre ti-

neretul trebuie învățat 
respecte disciplina. Ea este 
impusă de orice industrie 
modernă, cu atit mai mult de 
industria chimică, unde o ne
atenție de o secundă poate 
provoca mari pagube. In
sist pe faptul că este nece
sară o disciplină riguroasă. 
In al doilea rînd avem ne
voie de o foarte mare stabi
litate a cadrelor. Ca să folo
sești un muncitor pregătit 
pentru acid sulfuric, de pildă, 
și să lucreze într-o secție de 
amoniac, este necesară o pe
rioadă îndelungată pentru a- 
daptare. Aș zice chiar că star 
bilitatea este problema cheie 
în sectorul ' nostru — indus
tria chimică.

O epidemie de febră tifoidă

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a dl-a)

Mă aflam într-o cofetărie din Baia Mare împreună cu un 
prieten. La un moment dat, prietenul mi-a atras atenția asupra 
unui ins care intrase, clătinîndu-se, în cofetărie.

— Vezi, bețivanul ăsta a distrus o fată care nu merita o ase
menea soartă. Dealtfel, ai să mai auzi prin oraș de povestea 
asta...

Intr-adevăr, am mai auzit. Și nu de la un singur om. Am con
semnat nenumărate mărturii, unele cutremurătoare, care alcătu
iesc laolaltă chipul hidos al unui neom.

...Pe la începutul lunii mai, 
anul trecut, la Oficiul băimă- 
rean pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală s-a 
prezentat un om mai în vîrstă.

— Știți, aș vrea să-mi înscriu 
fata la un apartament. Dacă 
vreți să mă lămuriți...

Inginerul de serviciu, Avram 
Hoban, a mai lungit vorba. Și

bătrînul, bucuros de atenție, și-a 
deschis inima în fața acestui 
tînăr atît de amabil.

„Eu, spunea, îi dau banii de 
avans. Ratele o să le plătească 
din salariu, că e fată cu carte 
și cu slujbă bună. Cînd s-o mă
rita, dacă se va însoți cu un 
băiat bun, le mai dau ceva din 
ce-am agonisit de-a lungul ani
lor, să-și întemeieze copiii o gos
podărie frumoasă...“

Inginerul — tînărul cel ama
bil — a aflat astfel că ar mai 
fi bani de un autoturism.

— Știi, tovarășe, trebuie să

trimiți fata la noi, 
să semneze actele, 
grijă să obțină ceva

Fata a venit, a 
noștință cu inginerul și, 
pare firesc pînă aici, s-a 
între ei o strînsă prietenie, 
să stea prea mult pe gînduri — 
și cu deosebire fata — cei doi 
tineri își anunțau la începutul 
lunii octombrie nunta.

Dar, a doua zi după ceremo-

ea trebuie 
Avem 
bun. 
făcut

noi

cu- 
totul 
legal 
Fără

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

am putut evita o nedreptate. 
Premiul I nu mi se cuvenea mai 
întîi pentru că ideea conferin-. 
ței era de a distinge lucrările 
cu cea mai bună aplicabilitate; 
apoi, pentru că a fost prezentat 
un „motor electric pas cu pas“, 
și ,,schema de comandă electro
nică pas cu pas“, care a fost 
pusă în funcțiune și... a funcțio
nat. Aceste motoare nu se fa
brică la noi, ci se importă din 
Japonia și sînt foarte costisi
toare. Era deci justificat pre
miul I.

— Este o întîmplare că te-ai 
prezentat cu o lucrare teoretică?

— Nu, îmi . place să citesc. 
Dealtfel, cred că cercetarea ști
ințifică studențească nu înseam
nă 
Ci 
va
voi spune că fac parte din ate
lierul de proiectare al Facultății

mai ales a face descoperiri, 
a citi. Această afirmație nu 
deveni un paradox dacă vă

de automatică al cărei student 
sînt. Se lucrează cu contracte. A 
fost un adevărat noroc că am 
nimerit în acest atelier, pentru 
că am învățat aici ceea ce nu aș 
fi putut cunoaște altfel. Așa am 
avut prilejul să lucrez la o in
stalație pentru semnalizarea a- 
variei într-o mină, bazată pe 
ideea unui proiect de diplomă 
mai vechi și care propune trece
rea pe sisteme de tranzistoare 
cu siliciu.

Atelierul de proiectare și con
cepția existente la noi în‘facul
tate în legătură cu proiectele de 
an sînt foarte importante pentru 
că îți cer să realizezi ceva care 
funcționează. Lucrul este posi
bil, întrucît la catedră se uti
lizează tehnica cea mai nouă, 
avem la dispoziție circuite inte-

(Continuare în pag. a V-a)

GEORGETA RUȚĂ

de comoditate, de indatorirl 
sociale ușoare, cit mai pu
țin solicitante. O ciudată 
construcție de planuri ii 
face pe unii- tineri să-și 
reprezinte economia de e- 
fort și de gindire nu ca 
un instrument al produc
tivității lor personale, ci 
ca o cale a surmontării. prin 
ocolire, a obstacolelor vieții, 
a dificultăților inerente. I- 
maginindu-și prea devreme 
competența, ei abdică de la 
trudă tocmai atunci cînd 
cresc, clnd își croiesc perso
nalitatea. Și eșuează tot ații 
de devreme, mirindu-se pre
lung in van de neșansă, 
pentru că și-au luat dorin
țele drept realitate. Avem, 
fără indoială, un tineret pu
ternic și capabil de acte ma
jore ale conștiinței și faptei. 
Statisticile ne arată că nume
roase sectoare ale producției 
sociale sint predominate, eu 
spor, de forțe umane ale 
muncii care n-au atins incă 
limita celui de al treilea de
ceniu de viață. Cu atit mai 
anacronică și mai adine pă
gubitoare mi se pare menta
litatea unora, aceea a evazi
unii din sarcină și a tenta
tivei spre succesul facil, de 
circumstanță. Dacă vrem o 
educație pentru muncă, a- 
tunci este de neinlocuit îm
pletirea învățăturii cu mun
ca. Prea adesea aud decla
rații despre muncă și frumu
sețea ei, prea multe activități 
educative, ore de dirigenție 
sau acțiuni de organizație iși 
însușesc munca doar in li
mitele sale de concept, de 
vehicul al verbalismului, o- 
colind-o in duritatea ei reală 
sau făcînd-o „printre altele", 
plasată echivoc, intr-un an
samblu de pîrtii educaționale 
din care exultă spiritul de
clarativ și născător de mal
formații demagogice. Sint 
destui educatori și incă și 
mai mulți părinții care so
cotesc că munca este doar o

(Continuare în pag. a ll-a)

ZONE DE PROTECȚIE
La lumina zăpezii, vînătorii. au citit, în 

această iarnă, un alfabet numai de ei știut, 
urme de viețuitoare sclipind. Și cărările pe 
dealuri s-au bătătorit, s-au subțiat în păduri 
ca niște strigăte. Degeaba : vînătorii s-au 
înmulțit,, vînqtul a scăzut. Trebuia să aibă 
și ei o problemă. „Hm, zic, parcă e penu
rie".

Cred că am făcut ochii mari și m-am ui
tat fix, mă întrebam dacă aud bine.. Cuvîn
tul acesta care se rostogolise cu 
inte și care-l lăsase pe cel ce-î 
pronunțase destul de rece și 
înalt printre ceilalți, ca o
pușcă rezemată de aer, înce
puse să se miște și să ia forme 
ciudate parcă, să prindă viață 
și vine fierbinți de sudoare, ca 
nemaivăzut încă, necunoscut, 
sălbăticiune care în frumusețea și apariția ei 
bruscă îl golește de orice instinct pe vînă- 
tor și-l fascinează, îl face să se uite la ea 
ca la un formidabil spectacol. Vînătorul își 
uită scopurile atunci, suficient timp cît vie
tatea însăși să-și îndrepte ochii țintă spre 
el, să-l fixeze drept, nemișcat. Și suficient 
timp pentru ca ea, apoi, să fugă. E una 
din regulile jocului. Ceva între trezie și vis 
sau și una și alta, formînd laolaltă șansa 
despre care nu se știe prea bine cine și cui 
i-a acordat-o mai întîi. Puterea și scopul 
exploziei armei se mută în ochii vînătoru- 
lui procurîndu-i înalte desfătări. A văzut și 
a admirat. Fără a ucide însă, fără a face 
să curgă sînge. în alte părți se practică des
tul de des aceasta, pe linia de miră a ar
mei se fixează un minuscul aparat de foto-

un hm îna-

grafiat. Se vînează imagini. Și poate că tot 
din motiv de penurie.

Eram acolo pe deal împreună cu mai 
mulți vîrstnici și tineri vînători și cuvîntul 
acesta, rostit de unul dintre ei (și felul cum 
îl rostise, cu un hm înainte !) rememora 
parcă înseși raporturile lumii cu natura, în- ------I --------------------------- O- cqcercînd o corecție necesară. Se discuta 
vor trebui lărgite zonele de protecție, că 
acestea vor trebui apărate de abuzuri

A. I. ZÄINESCU

un animal 
nevisat, o

1braconaje. Pentru ca fondul cinegetic să 
crească, să revină la un nivel 
normal. Foarte frumos, etica 
vînătorii este un adevărat 
poem de strictețe și umanita
te. Interdicțiile ei sînt o emo
ționantă operă de inițiere. 

Dar vînătorii sînt vînători și cînd se 
întîlnesc nu discută altceva decît despre vî- 
nat, nu se gîndesc decît la acesta. într-un 
fel, fiecare are un iepure - l-a văzut el 
odată in cutare loc fiecare are o vulpe- 
două, un mistreț căruia i-a văzut urmele, 
pe zăpadă, anul trecut, un lup cu o gheară 
sfîșiată, rănit de altcineva. Aproape toți 
decupează natura în pătrate pe care își 
fixează imaginar pietrele posesiunii. Ei se 
gîndesc să ocrotească vietățile, să le lase să 
crească și să se înmulțească, pentru ce ?

Pentru a le vîna IE unul, și încă unul din 
cele mai crude și mai drastice paradoxuri 
ale eticii vînătorești, altfel atît de generoa
să și înțeleaptă în intenții. Și nu întotdea
una la baza acestui paradox stă o situație 
pe care am putea-o numi cu cuvîntul pe
nurie.

y
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Elevul V. Ion din Brașov ne 
Întreabă : „Cum aș putea să-mi 
dau seama dacă sint nereli- 
gios ?“. Asemenea întrebare își 
pun și alți tineri, preocupați 
să se cunoască cit mai bine, să 
cuprindă esența reprezentărilor, 
efectelor și conduitei lor. Ar fi 
pripit, de aceea, Bă taxăm între
barea de mai sus drept „naivă“ 
«au lipsită de sens. Căci nu în
totdeauna starea de nereligio- 
zitate sau opusul ei, religiozita
tea, pot fi deduse dintr-o anu
mită comportare sau o anu
mită reprezentare, luate de sine 
stătător. La om, comportări a- 
proape identice pot avea semni
ficații diferite, uneori contradic
torii chiar. Exercitarea unei 
practici de cult, spre pildă, poa
te exprima deopotrivă o adeziu
ne tradiționalistă față de reli
gie, o adeziune Superficială iz- 
vorită din rutină sau, pur și 
simplu, un gest cu altă semni
ficație decit cea religioasă. Ca 
exemplu in acest din urmă sens, 
amintesc printre altele și faptul 
că adeseori, in noaptea învierii, 
pot fi întilniți în față biserici
lor numeroși tineri, atrași maî 
curînd de preocupări laice decit 
îmboldiți de sentimente pioase. 
Conduita este doar aparent re
ligioasă. dată fiind motivația ei 
laică : o contradicție, deci. între 
..formă“ și „fond“. Uneori, însă 
nici tinărul (sau tînăra) ce frec
ventează, mai mult sau mai pu
țin sporadic un lăcaș de cult 
(biserică, casă de rugăciune etc.) 
nu-și dai! singuri seama dacă o 
fac din religiozitate sau nu. Cum 
este de altfel și cazul lui V. Ioan 
care recunoaște că singur nu 
este in măsură să aprecieze ati
tudinea sa față de problemele 
religioase. Dealtfel acest de
mers „introspectiv“ nu se dove
dește prea lesne de întreprins : 
el presupune o anume capaci
tate analitică și un dezvoltat 
simț al autoobservării. Mai cu 
seamă în situațiile echivoce (de 
oscilare intre religiozitate și ne- 
rcligiozitate. de indiferentism 
etc.) puterea de discernămînt 
devine o condiție sine oua non 
a cunoașterii de sine. Voi în
cerca. în cele ce urmează, să 
schițez o anume „tehnică“ — 
evident nescutită de imperfec
țiuni („schematism“ ș.a.) fapt, 
pentru care se cuvine aplicată 
cu toată circumspecția — prin 
care să poată fi eventual mai 
bine elucidată propria stare de 
nereligiozitâte, sau opusul aces
teia, religiozitatea. Tehnica pro
pusă este relativ simplă, constă 
dintr-un inventar de întrebări, 
la care tinărul. încercînd să 
răspundă, trebuie să îndepli
nească o condiție de hază insă : 
sinceritatea deplină și dorința 
reală de autocunoaștcre. Aceas
tă condiție asigurata fiind, vir

O viață in slujba vieții
(Urmare din pag. I) 

pus capăt nedreptei întîlniri, 
trtinsformînd locul în cel dinții 
spital de lwli contagioase din 
(ară — „botniță", în denumirea 
vremii — deservit și de prima 
, salvare" : o darabană condusă 
d • 13 ciocli. Epoca modernă și-« 
aflat aici ecoul unor nume presti
gioase. Pe tind, Victor Baheș, 
Gheorghe Murinescu, C. 1. Par- 
hon și-au trecut în acest avan
post al vieții atestate strălucite 
în profesie și omenie. Tot aici, 
însă, pe un imaginat pat de 
„Vardaar ce curge-n floare“ și-a 
aflat nefloarea Bolintineanti, aici 
a unduit arcușul lui Enescu la 
căpătîiul lui Luchian. „Au trecut, 
însă. anii și n-au lăsat decit a- 
minti’i — ține să adauge docto
rul Cioroianu. Mai vechi sau mai 
noi. Am descoperit aici un tron 
de domnie al Munteniei, o oglin
dă aparținînd lui Cuza. Vodă, pe 
care le-am oferit anul trecut 
Muzeului de istorie a orașului 
București. In ceea ce privește la
tura sanitară am avut de așteptat, 
pină în 1950. Din acest an ne-am 
transformat într-o veritahlă 
tranșee a viefii. De atunci și pînă 
azi numita maladie socială rămine 
tot mai mult un âtavism, o în- 
tîmplătoare și pe loc remediabilă 
eroare".

De atunci, din 1950, vaste in
vestiții materiale și de omenie au 
măsurat gradul de apartenență a 
României la adevărata fafă a ci
vilizației. Vn singur exemplu : 

tuțile autoanalizei se pot dovedi 
superioare observației „din a- 
fară“.

PRINCIPII METODOLOGICE 
Șl INDICATORI

Cele trei dimensiuni funda
mentale prin care se exprimă 
religiozitatea indivizilor sint : 
comportamentul religios (respec
tiv, exercitarea actelor de cult) ; 
reprezentările religioase ; trăirea 
religioasă (afecte, atitudini etc.).

Comportamentul religios se 
referă la : practicarea actelor de 
cult legate de evenimentele cele 
mai importante ale vieții perso
nale — botez, prima comuniune, 
căsătorie etc. — ; respectarea ri
tualurilor religioase legate de 
cultul divin (drama liturgică), 
cultul sfinților, morților etc. ; 
respectarea prescripțiilor reli
gioase (posturi etc.) ; depunerea 
unei activități „cultural-religi- 
oasă“ intense — în coruri bise
ricești. formații orchestrale etc. 
— ; acțiuni de prozelitism ș.a.

0 TEHNICĂ 

DE AUTOANALIZĂ

Reprezentările și credințele re
ligioase se referă la idei, mi
turi, opinii și concepții referi
toare la : divinitate (întruchipa
re. atribute, acțiuni) ; alte „fi
ințe supranaturale“ (îngeri, de
moni, sfinți, eroi mitici) ; feno
mene ale naturii — faună, flo
ră. cosmos etc. — tălmăcite re
ligios — ș.a. Uneori, reprezentă
rile legate de superstiții, ocul
tism. vrăjitorie, alte practici 
mistice nu au tale quale o sor
ginte religioasă (iudeo-creștină 
etc.), unele religii combătindu-le 
chiar. Aceste reprezentări cu- 
prinzîiîdu-Șe totuțsi în sfera ira
ționalismului pot fi însă asocia
te reprezentărilor strict religi
oase. De aceea nu vom face o 
distincție rigidă între ele.

Trăirea religioasă se exprimă, 
în planul subiectivității și inti
mității conștiinței, sub forma 
unor afecte, neluminate de ra
țiune cum sint : teama de divi
nitate și forțe supranaturale ; 
sentimentul pietății : speranța 
într-o „lume de apoi" ș.a.

Religiozitatea indivizilor — 

mi se spune că Etanbutolul și 
Rifampicina sînt argumente „la 
zi“ în tehnica de profil. Numai 
1 kg de rifampicina costă 50000 
lei. România socialistă își permi
te — nu fă’ă alte sacrificii —să 
ofere concetățenilor noștri ajunși 
la nedorit necaz, zeci, sute, mii 
de astfel de kilograme.

Fără metaforă, un pacient 
costă mii și mii de lei. Pentru 
că la noi, în tara grijii fată de 
om. ajutorul ieșirii dintr-un ast
fel de impas este gratuit. Cum 
trebuie să fie, atunci, viața sal
vată în astfel de cazuri P

Pînă la răspunsul la această 
întrebare, îl întreb pe doctor cum 
a ajuns aici, bănuind că în ast
fel de cazuri — cînd „omul sfin
țește locul" — și locul îl recla
mă pe om. „Era în iarna lui '53, 
aceea grea. Lucram în minister. 
Spitalul era izolat de zăpezi, li
niile telefonice întrerupte. Am 
plecat pe schiuri. Bolnavii și me
dicii m-au întîmpinat în cojoace 
și căciuli. Le-am adus, mai tntîi, 
vorbe A sosit, apoi, un tanc cu 
apă și medicamente. Eu am ră
mas aici cu jumătate de normă 
și... 1,5 milioane lei pentru reu- 
tilarea spitalului. La câteva luni 
am cerut să nu mai plec. Azi sint 
20 de ani de cînd răspund de a- 
cest loc al'vie(ii“.

...S-ar fi cuvenit să pun punct 
aici, dacă în trecerea prin acest 
spital medicul Marin Galbenii nu 
m-ar fi ajutat să văd și cea de-a 
doua față a lucrurilor. El mi-a 

gradul, intensitate*, amploarea 
ei — constituie o rezultantă a 
îmbinării comportamentului, re
prezentărilor și trăirilor de felul 
celor descrise. Fiecare „dimen
siune“ în parte este doar par
țial relevantă (unele chiar de 
fel) asupra stării de religiozi
tate.

CITEVA ÎNTREBĂRI 
Șl EVANTAIUL 

DE RĂSPUNSURI POSIBILE
Pentru elucidarea aspectelor 

de comportament, a reprezen
tărilor, opiniilor și trăirilor ne- 
religioase, sau religioase, ne pu
tem pune o seamă de întrebări 
de felul celor ce urmează, care 
să solicite fie răspunsuri cate
gorice („da“ sau „nu“) fie răs
punsuri intermediare („într-o 
oarecare măsură“, „nu prea“, 
„mai mult nu decit da“, ș.a.m.d.). 
încercind să răspundă cu since
ritate la aceste întrebări, tinărul 
care se consideră religios va în
țelege singur (firește dacă este 

dispus să recurgă la o autoann- 
liză riguroasă, de pe poziții ra
ționale) cit de nefondată eslie 
atitudinea sa.

— Preferați să vă petreceți 
timpul liber zilnic, duminical, 
de „sărbători“ cu îndeletniciri 
exclusiv laice (plimbări, dis
tracții, lecturi științifice-ateiste 
etc.) ?

— Intre un așezămînt cultu- 
ral-laic (cinematograf, teatru, 
club, sală de dans etc.) și unul 
religios (biserică, casă de ru
găciune) optați pe deplin pen
tru a-1 frecventa pe cel dinții ?

— Optați pentru o educație 
laică dată copiilor (semenilor) ?

— Urmăriți conținuturile ști
ințifico-a,teiste difuzate prin 
cărți, radio. T.V.. presă etc. ?

— Combateți. în discuții, sus
ținerile religioase ?

— Practicați instruirea sau 
autoinstruirea. recurgînd la 
lecturi științifice, tehnice, cul- 
tural-artistice etc. ?

— Ideile dv. concordă cu 
susținerile științei'?

completat: „Cred că noi ne ase
mănăm cu constructorii. Oriunde 
ai pleca, rămîi pe șantier. De a- 
ceeo, unii d!n noi plătesc. Da. și 
medicii au nevoie de medici. 
Sîntem îngrijiți uneori și noi, ca 
orice pacient, pentru ca să reve
nim în tranșee. Dar mai ales...“ 

Dar mai ales medicii unor ast
fel de medici au înțeles că sint 
oamenii: oamenii simpli, conce
tățenii noștri, cei de toate zilele. 
Căci, iată, citesc într-o scrisoare: 
„Au trecut 12 ani de cînd doc
torii acestui spital m-au redat 
muncii și vieții. De atunci mă 
mîndresc cînd mă salută copii e- 
ducați de mine, pe care îi întîl- 
nesc azi în diferite munci de răs
pundere“. Textul aparține profe
soarei Domnica Birou din comu
na Șușani, județul Vîlcea. L-am 
aflat alătwi de o consemnare a 
academicianului Nicolue Gh. 
Lupu, din 1962: „Spitalul a a- 
tins o culme la care trebuie să 
tindă orice spital științific din 
țară". Este limpede că pentru 
slujitorii lui Hipocrates acesta în
seamnă cel mai nobil îndemn, 
pentru ca pasiunea și voința lor 
să continue să vegheze mereu 
proaspete pe cele mai înalte 
culmi ale datoriei.

...Undeva, într-un oolț al căr
ții de impresii, am găsit și con
semnarea, cu litere mari și roșii, 
a unui copil. El , zice doar atît: 
„Iți mulțumesc, nene doctore“. 
Și semnează „Tudorel“.

— Moarte* constituie un pro
ces firesc : credeți sau nu că 
sufletul moare odată cu trupul ?

— Natura, societatea, omul se 
conduc după legi proprii sau 
considerați că există legi di
vine ?

— Respingeți credința în viața 
„de apoi“ ? ; dar că Dumnezeu 
e acela care a creat lumea ? ; 
dar că în desfășurarea fenome
nelor fizice, sociale și umane 
intervin forțe supranaturale ?

— Aveți o idee negativă des
pre faptul că unii oameni iși 
fac o imagine despre persoana 
divinității, despre ființe supra
naturale ; despre îngeri, sfinți, 
demoni (strigoi, ursitoare etc.) ?

— Nădejdea pe care o nutriți 
are temeiuri raționale ?

— Căința dumneavoastră se 
întemeiază pe scrupule morale ?

— Mila pe care o nutriți ex
primă iubirea dezinteresată 
față de semeni ?

— Iubirea vă întărește cre
dința în om și în viața lui pă- 
mîntească ?

— Respingeți credința în mi
nuni ? ; dar in năluci, fantome, 
spirite ?

— Credeți că omul poate sau 
nu poate fi satisfăcut de pro
pria sa putere de cunoaștere a 
lumii ?

— Credeți în măreția omului 
care este bun și drept nu pen
tru că se teme de pedeapsa 
divină ?

— Respectați prescripțiile re
ligioase (rugăciuni, posturi, 
prescripții alimentare etc.) păs
trate îndeobște de cei habot
nici ? Credeți că în felul aces
ta veți reuși în viață ?

— Dacă vă îmbolnăviți re
curgeți la leacuri „băbești“ 
(descint.ece etc.) ? ; căutați să vă 
tămăduiți prin rugăciuni, sau 
apelați la ajutorul medicilor ?

— Aveți presimțiri, pe care le 
tălmăciți mistic ?

— Vă purtați moral pentru a 
avea doar sentimentul izbăvirii 
și „răsplății“ divine ?

— Sinteți de părere că : bote- 
zul. cununia religioasă ș.a. sint 
practici „sfinte“ ? ; cutremure
le. eclipsele, cometele ș.a. sint 
semne prin care divinitatea le 
arată oamenilor că sint răi ? ; 
este fericit cel ce are credință 
religioasă ? : soarta omului este 
dinainte stabilită de divinitate ?; 
este un păcat căsătoria între 
tineri aparținînd unor religii 
diferite? : visele au origine 
misterioasă ? ; talismanul adu
ce noroc ?

★
Chestionarul pe care-1 propun 

ca tehnică de autoanaliză cu
prinde citeva zeci de întrebări. 
El ar putea cuprinde însă înze
cit mai multe — și mai impor
tante — avînd în vedere com
plexitatea dimensiunilor con
științei religioase sau atee. Ori
cum. exercițiul posibil de între
prins cu ajutorul întrebărilor de 
mai sus constituie un început. 
Vom fi bucuroși să reproducem 
prin mijlocirea „Anticazaniei" o 
seamă de concluzii trase de ci
titorii noștri din autoanaliza ce 
vor efectua, pornind de la un 
atare exercițiu. Cum, de aseme
nea, așteptăm sugestii și critici.

Dr. H. CULEA

ȘCOALA MUNCII
(Urmare din pag. 1) 

răsplată a învățăturii. Ciu
dată optică ! Proprietățile 
muncii nu se învață din 
cărți, nu sînt simple acumu
lări de informații. Dacă sta
tul investește sume imense 
pentru educație, n-o face 
pentru a ne crea speranța u- 
nei munci ușoare, ci pentru 
a ne pune tot timpul In 
starea de * face, pentru a ne 
obișnui, să ne sforțăm în 
fața greutăților și pentru a 
ne cere, în interesul crește
rii generale, o deplină și 
permanentă utilizare a re
surselor noastre fizice și spi
rituale. Școala noastră este, 
devine tot mai mult o școală 
a muncii, nu un refugiu in
stituțional al unora, croit 
din sfera informațiilor des
pre munca altora. Res
pectul în fața normelor e- 
chității nu-i permite tână
rului de 18—20 de ani, e- 
lev de liceu sau stu
dent, să chiulească masiv de 
la cursuri, să nu fie în stare 
de travaliu de intensitate, a- 
tîta timp cit un concetățean 
de-al lui, de aceeași virstă, 
ridică industrii pe șantiere, 
ziua și noaptea. Elevul sau 
studentul care învață și ob

Ilustrată din Mediaș
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Vînătorul
(Urmare din pag. 1)

nie, proaspătul soț, fermecătorul 
băiat de pe parcursul a șase 
luni de logodnă, a devenit ca 
prin minune un alt om : mai 
întîi toate cadourile primite la 
masa sărbătorească le-a trimis la 
loc sigur, „de teamă să nu ie 
vândă socră-miu". Apoi și-a luat 
nevasta de mină și a intrat în 
camera părinților ei.

— Ori îmi dați 50 000 de lei, 
ori vă las fata și plec1

Le-a spus-o neted, ca omul 
care numai pentru asta se chi- 
nuise să fie logodnic ideal timp 
de o jumătate de an. Stupefiați, 
bătrînii au refuzat. Au urmat 
trei săptămîni de chin : scanda
luri, bătăi, vorbe grele și, zilnic, 
„Vreau banii de mașină!“

Apoi despărțirea. Căsătoria a- 
ceasta a durat de zece ori mat 
puțin decît logodna.

Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Inginerul își chema soția
— sînt tentat să spun victima
— în oraș și o soma la nesfîr- 
șit să-i facă rost de bani de ma
șină. La un moment dat, dispe
rată, tînăra a fugit afară din 

ține rezultate mult snb ca
pacitățile lui și trece pină 
la urmă clasa sau anul, se 
obișnuiește treptat cu mi
nima rezistență, din care 
este tentat să-și facă un 
privilegiu. Un „privilegiu“ pe 
care nu și-l poate permite, 
de pildă, tinărul din uzină, de 
aceeași virstă cu el, care știe 
bine că o abatere de o ze
cime de milimetru față de 
proiect, la piesa strnnjită de 
el, înseamnă rebut și rebu
turile se plătesc... M-am gîn- 
dit adesea, cu ciudă, la fap
tul că noi suportăm pe ne
drept, din buzunarul public, 
rebuturile Ia învățătură ale 
multora care, pătrunși pe pa
liere înalte ale școlii, uită 
uimitor de repede de îndato
ririle lor, uită că în țară se 
lucrează din gren pe șanti
ere. în fabrici, pe ogoare, uită 
pină și programul cursurilor 
sau al bibliotecii, dar nu 
uită, nici in ruptul capului, 
programul cafenelei din colț.

Sînt convins că, într-o 
strategie optimală a educa
ției, tinerii trebuie puși în 
situația de a se obișnui, de 
timpuriu. deopotrivă cu 
munca fizică și cu cea inte
lectuală.

de zestre
oraș cu gînd să-și pună capăt 
zilelor. Iată acel moment rela
tat de șeful instituției la care 
lucrează fata :

— Am primit un telefon de 
la inginerul Hoban. Trimiteți pe 
cineva la gară, spunea, că ne- 
vastă-mea vrea să se omoare. 
Fu nu pot să mă duc deocam
dată, că am de lucru.

In cele din urmă, cînd și-a 
dat seama că nu e chip să ob
țină gratis mult visata mașină, 
vînătorul de zestre s-a decis să 
scape cit mai repede de această 
căsătorie nerentabilă. A alergat 
pe la medici, doar-doar va face 
rost de un certificat din care să 
reiasă că fosta soție este bol
navă.

Pare incredibil P Faptele, în 
totalitate, sint strict autentice.

★
Este greu, este copleșitor pen

tru un om să audă, să citească 
despre un asemenea caz. Ai im
presia că roțile timpului s-au 
răsucit absurd cu secole de ci
vilizație în urmă. Prietenul meu, 
acolo, în cofetărie, îmi spusese: 
„ai să mai auzi prin oraș de po
vestea asta". E adevărat, tot 
orașul o știe. Tot orașul vor
bește. Dar acest individ cu care 
nu vrem să semănăm nici unul 
dintre 'noi își continuă netulbu
rat modul său de trai: chefuri 
nesfîrșite, imoralitate crasă, inso
lentă — exact ca și pînă acum.

Tot orașul îi cunoaște năra
vurile, celebritatea de crîșmă, 
la serviciu se află reclamații cu 
același conținut sosite pe ur
mele deplasărilor sale prin ju
deț, colegii de muncă îl califică 
drept insuportabil și bădăran. 
Atunci, orașul „care știe poves
tea", ce face ? It tolerează ? 
Comentează serial cu serial noile 
isprăvi ale „domnului inginer" ?

Cu domni de felul ăsta noi 
am terminat de o bună bucală 
de vreme. Insă ei n-au termi
nat cu noi. Pe lingă paraziții 
„clasici", cei care trăiesc pe spi
narea părinților, a altora, pe 
seama bunei reputații a orașu
lui, mușcînd cu obrăznicie din
tr-un prestigiu cîștigat cu trudă, 
cu sudoare, pe lingă aceștia, 
deci, iată că ne izbim, uneori 
acolo unde nu ne așteptăm, de 
paraziții cu servici, de cei care, 
prin fereastra ghișeului deschis 
pentru servicii publice cinează 
averi, mașini, bani. Vînează oca
zii, cinează oameni. De la fe- 
răstruica lui îngustă și-a ochit 
vînatul, l-a atras în cursă. A în
tins laba și a mormăit: „banii 
sau dezonoarea de a o părăsi 
pe fiica voastră!“ Ciudat este 
că am întîlnit oameni, unii ti
neri, care știind toate acestea 
dau din colț în colț, „nu se 
bagă", a.șteptînd ce ? Să inter
vină alții, poate. Pînă atunci 
insul respectiv va continua să-i 
sfideze pe ceilalți P

Simțeam nevoia să recii, 
să-mi spun în șoaptă măcar 
citeva din versurile Bardu
lui, să mă cobor spre acei 
ani în care învățasem zeci 
de pasteluri, șl cînd Mirceș- 
tii mi se păreau a fi o împă
răție in mijloc cu un palat 
strălucitor, iar Șiretul, un 
fluviu baladesc, dacă nu mi
tic și mai ceva decit Ama
zoanele. Dar nu-mi veneau 
pe buze decit cuvintele și 
melodia „Horei Unirii", de 
care nu m-am despărțit de
cît tîrziu, »foarte tirziu...

Era un duh al acelor locu
ri, o vrajă ce s-a țesut de 
cum am pășit pragul porții, 
și priveam cu ochi lacom 
spectacolul <ie sfirșit de ziuă, 
cu lungi eșarfe de ceață ani
nate in crengi, și parcă ele 
murmurau și murmurul se 
prefăcea în zine ce dansau 
printre copaci. Stejari și 
brazi, doi-trei stejari dintr-o 
tulpină și tot atîția brazi 
crescuți pe-un singur trun
chi, peste care secera luna 
imbătrinită. Din mii de 
frunze uscate, răsucite și 
atirnind precum clopoțeii, 
din verzile harfe, se iscase 
ca din senin vînt cu harul 
muntelui, am crezut că-i nă
lucire, aici, în Lunca Șire
tului. mai netedă decit o 
monedă, nu are cum ajunge 
respirația înălțimilor, fără 
voie am făcut cale întoarsă, 
pe mica alee, și am ieșit în 
stradă ; chiar pe trotuar, la 
un pas de pragul porții, nu 
se mai auzea nimic, nu se 
mai mișca nimic, erau liniș
tea și calmul nopții, persis
tau numai pe buze cuvintele 

®S | Ce-aș
W0@l fi vrut 

să ascult 
la Mircești...

de VALENTIN HOSSU-LONGIN
și melodia acelei hore... Șl 
am pătruns din nou in rega
tul poeziei, împrejur brazi și 
stejari îngemănați, cum nu 
se pot vedea oricînd și ori
unde ; copaci-frați, copacl- 
simbol, copaci-document, 
trunchiuri și crengi și frun
ze veșnic tinere, veșnicite de 
acel „rege al poeziei" în ver
suri cu valoare de manifest 
pentru neam și țară.

...Mult timp m-a obsedat 
această imagine, din grădina 
Casei memoriale și a Mau
soleului Vasile Alecsandri, 
pentru că dincolo de bucuria 
și satisfacția întilnirii cu o 
deplină organizare muzeală, 
pe măsura respectului ce-1 
datorăm intiiului mare poet- 
patriot român, am rămas cu 
o undă de regret, la prima 
vedere inexplicabilă. Nu 
aveam să Ie reproșez nimic 
gospodarilor care au în grijă 
acest Ioc încărcat de glorie 
literară, poate numai faptul 
că încă nu se întreprinde 
nimic și pentru amenajarea 
locuinței în care s-a născut 
și a copilărit Vasile Alecsan
dri, casă din pridvorul că
reia, mai tirziu, el avea să 
rostească „legea" de sloboze
nie a robilor, gest urmat 
apoi de mulți boieri luminați 
ai Moldovei ; că această 
casă, ce se află în marginea 
satului, trebuie salvată de 
Ia distrugere era un caz din
tre multe încă altele, ce vo
iam să Ie supun tiparului 
mai tirziu. Mă urmărea însă 
alt gind, încă nelămurit pe 
deplin, pină am ascultat, la 
Iași fiind, o bandă de mag
netofon imprimată cu spec
tacolul dat ric elevii Școlii 
generale nr. 1, după întoar
cerea dintr-o mare călătorie 
„Pe urmele revoluției de la 
1818“. După ce umhfaseră 
prin lumea de idei și fapte 
măre(e, vizitind locuri adine 
întipărite in memoria aces
tui pămint, evocind figurile 
marilor pașoptiști Nlcolae 

Băicescu șl Avram Tancn. 
cunoscind noile dimensiuni 
și oamenii plaiurilor de azi, 
elevii au oferit (și-au ofe
rit 1) o imagine sintetică a 
întregului spațiu străbătut, 
etalindu-și întreaga comoară 
de învățăminte cu care s-au 
întors : ei imprimaseră cin- 
tece și balade, făcuseră dia
pozitive și fotografii, iși no
taseră impresii după vizita
rea tuturor obiectivelor (mu
zee. monumente, orașe etc.). 
Mixate șl ordonate cu grijă 
după un scenariu riguros, 
toate acestea s-au împlinit 
într-o acțiune cultural-edu- 
cativă și patriotică de mare 
valoare și cu multiple sem
nificații ; drept care „sera
ta“ lor geografic-istorică a 
fost transmisă de către pos
tul de radio Iași !

Ceea ce m-a frapat, as- 
cultfnd banda, a fost bogă
ția de versuri, poeziile evo
catoare aie locurilor prin 
care trecuseră, poezii reci
tate de elevi cu mult patos 
și căldură, demonstrind cit 
de aproape sufletului Tor 
erau cuvintele meșteșugite 
ale făuritorilor de limbă, 
descoperitorii simțămintelor 
alese.

Și revenind Ia Mirceștf, 
mi-am dat seama ce lipsea 
acelei case memoriale. Poe
zia. Adică, pe lingă manu
scrise și prime ediții, pe lin
gă fotografii de epocă și 
obiecte ce-au aparținut Bar
dului, acolo ar fi trebuit să 
existe Poezia lut Alecsandri, 
rostită de cei mai mari ac
tori ai noștri ; să stai și să 
privești universul în care a 

creat Poetul, dar să-i și as
culți creațiile. Aici a scris 
ei, în acest univers, aici cu
noști mai profund întregul 
clocot, toată simțirea lui, și 
altfel înțelegi și altfel pă
trunzi sensurile operei sale. 
Vizita ar dura mai mult, eu 
mai mult folos ; obiectele nu 
ai voie să Ie atingi, cărțile 
nu le poți răsfoi, în fața 
unei fotografii nu zăbovești 
prea mult, dar poezia rostită 
te pătrunde, te fixează lo
cului, te obligă la meditație, 
îți forțează memoria. Te 
înalță.

E ceea ce se intlmplă la 
spectacolele de poezie orga
nizate fie de Radiotelevl- 
ziune, fie de Muzeul litera
turii române, fie Ia cîte o 
casă de cultură sau Ia tntîl- 
nirile cu poeții.

Eminescu, Coșbuc, BInga, 
Arghezi — toți marii noștri 
poeți au case memoriale. 
Aștept ziua cînd toate aces
tea se vor transforma din 
reci vitrine și pereți în TEM
PLELE POEZIEI, lăcașuri 
demne de memoria celor pe 
care-i venerăm, in care să 
intrăm descoperiți și să Ie
șim mai puri. Așa cum o 
mină pioasă pune în fiecare 
dimineață de 15 ianuarie 
flori în miinile Luceafărului, 
tot așa putem să facem pe
lerinaj in zilele de naștere 
ale Poeților, la locuințele 
lor, să-i ascultăm înfiorați 
și să ne bucurăm că ne-am 
născut pe pămintul din care 
au crescut ei, brazi și stejari 
frumoși ai sufletului nostru. 
Și-acolo unde „Fonoteca 
noastră de aur" are înregis
trate chiar glasurile lor, să-i 
auzim pe EI ÎNȘIȘI în zilele 
de sărbătoare. Ipotești, Hor- 
dou, Lancrăm, Mărțișor , și 
încă multe alte vctre-scenă, 
unde nu-i nevoie clecit de 
un magnetofon și puțină ini
țiativă... . „ .

Iată ce-aș fi vrut să as
cult Ia Mireești.
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(XII)
Colonelul Dumitru știa că asemenea parole ferme, cum li te 

mai spunea, sint folosite de obicei la intilniri între oameni 
aparținînd unor agenturi diferite.

— Dar dacă a venit la o „conservă“ aici ? li puse el căpita
nului Pascu și această alternativă în față. Cartea de joc e veche.

— A.tunci Nythar. va face tot posibilul să ajungă la mașina 
Iui Esden ! spuse hotărit căpitanul.

— El s-a ținut scai de mașina lui Esden, l-a interesat unde 
ducem mașina. Dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, era sta
bilit ca ei să se întilnească cu cei sau cel cu care aveau rendez
vous în eter, atunci ar fi plecat mult mai repede de la locul 

accidentului. Imediat ce-a constatat că Esden e mort. Ar fi 
plecat să comunice chiar și faptul că întîlnireâ nu mai poate 
avea loc. Că ea se amină.

— La cit timp după ce și-a dat seama de moartea lui Esden, 
i-ai scos antena din funcțiune ?

— Dacă mă ghidez după cele ce mi-a raportat locotenentul 
Stoicescu, la aproape cinci-șase minute. Discutam cu șoferul, 
asistam la manevra lui sub presiunea că Nythan va apare din 
moment în moment la mașină... Și apoi, tovarășe colonel, au 
mai trecut vreo cinci minute pină cind șoferul s-a dat jos din 
mașină, s-a uitat dacă a lovit Porsche-ul acolo unde-i arătasem 
eu, s-a prezentat la ofițerul de circulație... Chiar zece minute. 
Și Nythan stătea in acest timp liniștit.

— I.iniștit, vine vorba...
— Exact. Pe el îl interesa ce se întîmplă cu mașina lui Esden. 

Conștatind că Esden e mort, putea să plece, să transmită și ime
diat să se întoarcă înapoi.

— Este și aceasta O variantă.
— N-am pretenția adevărului, tovarășe colonel. De fapt nu 

>tiu nimic. Sau aproape nimic.
— Ce propui ?
în direcția operativă a colonelului Dumitru nu era ușor de 

lucrat. Nu numai din cauza naturii activității acesteia, care cerea 
eforturi fizice și mai ales psihice deosebite, dar și din cauza exi
genței proverbiale a colonelului. Țînindu-și oamenii sub un se
ver control profesional, el le lăsa în același timp inițiativa. Ti 
combătea de multe ori cu argumente false, punîndu-i să elabo
reze ipoteze după ipoteze, în consfătuirile operative, îi determina 
pe participanți să tragă ei concluzii. Știa că așa îi educă să fie 
ductili la subtilitățile unei situații date.

— Aș propune să punem la loc parola și să vedem ce face 
Nythan.

— Punem valetul de treflă la loc.

— 11 punem, dar nu chiar pe ăsta.
Colonelul sună secretara, și-i ceru să-l cheme pe maiorul 

Oancea la el.
în cabinet intră maiorul Oancea și colonelul Dumitru îi arătă 

jumătatea cărții de joc.
— Avem nevoie de una la fel.

★
Nythan reușise cu greu să adoarmă. Se trezi obosit. Alimentă 

Porsche-ul la Lido' și aproape trei ore se plimbă prin oraș, ur
mărind o hartă.

Se cOi^inse că nu-1 urmărea nimeni. Trebuia să vadă locul 
unde ăe găsea Citro&nul. Acum n-o să mai bată la ochi. Și apoi, 
se ducea să-și Îndrepte tabla Porsche-ului său, era un pretext 
minunat.

Se încurcă in sensuri, ocoli tot centrul ca să ajungă vizavi de 
locul unde își parcase mașina și urcă pe panta in spirală, la 
etaj.

— Fiți amabil ! îl invită el la mașină pe cel care i se păru 
că dirijează lucrurile aici. O îndreptăm frumos... îi dăm un chit 
„rapid“, acum e și cald, sfe usucă repede, luăm la pastă, totul 
este s-o potrivim la culoare. Vopsea originală aveți?

— Nu, n-am.
— Știți, fabrica livrează mașina cu o cutie de vopsea pentru 

mici reparații...
— Știu, n-am cutia la mine. Aș veni după-amiază... Frumos 

service aveți ! Și ritai ales in centrul orașului !
— Dacă veniți după-amiază, de-abia miine, pe seară o s-o aveți 

gata.
— Mulțumesc foarte mult, atunci vin după-amiază.
Nythan’ se opri la bărulețul service-ului, bău un Pepsi și ieșind 

din încăperea acestuia, urcă fără grabă la etajul al doilea. Văzu 
Citroenul plin de pămînt, așa cum fusese scos din malul in care 
intrase.

De-abia aici erau adevăratele ateliere, mai multe mașini 

aveau motoarele scoase și,. prospactînd în continuare întregul 
service, iși construi un plan carg să-1 ducă in posesia valetului 
de treflă.

Sc prezentă la service a,bia la c^iț seara.
— V-am așteptat toată după-amiaza ! ii spuse dispecerul. ‘ • 
Acum e tîrziu închidem la zece, nu se mai apucă băieții de.

ea. Lăsați mașina aici și miine cind deschidem la șase, au și 
lust-o în primire.

— Bine.
— Atunci o ducem direct sus. îmi dați voie ? Se așeză dis

pecerul la volan
Urcară la etajul al doilea, parcind Porsche-ul îijfr-tj boxă.
— Cînd deschideți Ia șase, sint și eu aici, il asigură Nythan pe 

dispecer.
La nouă și jumătate, după ce rnincă la braseria de alături, 

urcă panta în serpentină, direct la etajul al doilea ăl service- 
ului fără să mai treacă prin (ața ghișeelor. în ateliere era pus
tiu, mătura un ucenic prin mijloc.

Nythan deschise portiera, se prefăcu a căuta ceva, luă un 
pachet de țigări și, la plecare, fn Joc să coboare, urcă la etajul 
al treilea, care, așa . cum remarcase eu -prilejul recunoașterii fă
cute la prînz, eră în întregime afectat gahării unor mașini noi. 
în majoritate Wolkswagen-uri și Ford-uri. în margine, chiar 
aprope-de intrare, se găsea un Mercedes mai vechi, fără motor, 
incercă portiera din spate și găsihd-o descuiată, sc ascunse re
pede in mașină.

Perfect, își spuse el, lucrurile se desfășuraseră cit se poate de 
simplu.

(va urrrta)
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Munca, cea mai mare bucurie a vieții, 
este o problemă de prezent și viitor, 
de răspundere socială și solidaritate umană

Trebuie să învățăm să ne cîștigăm existența ; adică 
să muncim.

Dar trebuie să învățăm și să ne trăim demn — deci 
prin muncă — această existență. Un raționament care ne 
implică plenar. Un raționament al cărui esențial factor este 
munca. Concluzia nu poate fi decît expresia ei pe plan 
social și uman. Cum o definiți ?

Răspunde acad. prof. EMIL CONDURACHI
— Cum îi vedeți pe tineri în raport eu 

această riguroasă definiție ?
— Aș vrea să greșesc, dar am uneori im

presia că generația tînără se gîndește numai 
la ea, nu și la viitoarea generație tînără. Am 
avut prilejul să asist la o serie de mani
festări ale tinerilor din țările capitaliste. Ex
plicația acestor mișcări se află lesne în trau
matismul decalajului informațional pe care-1 
trăiesc ei ; în traumatismul grijii acute pen
tru ziua de mîine ; ei se izbesc dureros de 
zidul din ce în ce mai opac al „rezistențe
lor“ formelor deja depășite de organizare so
cială și politică. Dar, din aceste puncte de 
vedere, ca și din multe altele, tineretul nos
tru este pus la adăpost. Aceasta nu înseam
nă, desigur, iluzia absurdă că sistemul socia
list nu are încă de luptat cu unele contra
dicții interne neantagoniste, dar nu mai puțin 
serioase. In acest sens, aș aminti tinerilor că 
azi, mai mult ca oricînd, și în propriul lor 
interes, ca și al poporului nostru, normele de 
etică și echitate socialistă nu sînt și nu pot 
fi simple formule ; sînt expresia unei nece
sități stringente din care izvorăsc anumite 
forme de comportament social și solidaritate 
umană. în acest domeniu și tinerii ar trebui 
să se considere angajați în combaterea atit 
a „apucăturilor" vechi, cît și a metodelor 
considerate în chip greșit noi. Aceasta presu
pune interes colectiv, răspundere, o depășire 
a măruntelor scopuri personale. Cred că 
uneori le lipsește acei dram de generozitate 
care a existat în trecut, spre cinstea genera
țiilor care au știut să pună înaintea intere
sului individual pe cel colectiv, cîștigînd și 
asigurînd cu sacrificii imense un alt viitor 
— prezentul generației tinere.

— Ce poate fi, de fapt, această angajare 
față de viitor ?

— Este, in primul rînd, o atitudine față de 
prezent. Știind că viitoarele decenii vor pune 
prin transformările ultrarapide pe plan teh
nic și științific probleme de mare acuitate, 
pentru ei și copiii lor, trebuie încă de azi 
tinerii să depună efortul pentru a realiza o 
complexă pregătire profesională, o îmbogă
țire armonioasă a tuturor capacităților lor 
individuale și sociale. Aceasta înseamnă însă 
muncă susținută, dăruire, o nobilă visare la 
ceea ce vor putea să ofere ei societății. 'Ti
neretul însuși devine beneficiarul propriilor 
sale eforturi care-și găsesc ambianța reali
zării în societatea de azi. Fără conștiința aces
tei răspunderi in fața prezentului și viitoru
lui, fără expresia în muncă, in participare a 
acestei concepții, tinerii vor crește ca niște 
flori inutile, sporind dificultățile adaptării la 
nou, cu care se confruntă lumea de azi și de 
care nu va fi scutită nici cea de mîine.

— Ați inclus în definiția muncii — super
lativul bucuriei ; mulți tineri înțeleg mult 
mai „practic" bucuria.

— Cele ce v-am spus și vi le voi spune nu 
sînt sfaturi ci gînduri ale unei experiențe 
personale care mi-a prilejuit clipe de reflec
tare asupra societății umane, asupra viitoru
lui ei. Ca istoric, n-am socotit niciodată să 
mă detașez de prezent și viitor,ci, dimpotri
vă, pentru că valorile materiale, spirituale, 
umane dintr-o asemenea perspectivă se de
tașează mai limpede. De aceea, afirm cu 
convingere că bucuria cea mai mare a vieții 
rămîne satisfacția muncii șl a datoriei împli
nite. Viața nu se rezumă la confortul perso
nal, la mașină sau motocicletă. Nu vreau să 
afirm că nu este bine ca muncind să-ți 
procuri haine frumoase — este normal ca 
tinerii să le dorească — o locuință bună, o 
mașină etc. Dar a-ți întemeia o falsă scară 
de valori pe posesiunea unor asemenea „in
strumente“, poate deveni primejdios pentru 
individ și pentru colectivitatea căreia ii 
aparține. Pentru astfel de mici satisfacții, 
din nefericire, unii sacrifică mari bucurii. 
Pentru că bucuria de a munci, de a fi util, 
de a te afirma creator în muncă, la care se 
adaugă bucuriile existenței noastre perso
nale — o prietenie adincă, o dragoste curată, 
un spectacol sau o carte bună înseamnă infi
nit mai mult decît beția vitezei sau apana
jul unei mașini, transformată în idol. în fond, 
vorbind despre solidaritatea umană ca tră
sătură distinctă, neîntîmplătoare a noilor re
lații promovate de societatea noastră, ar tre
bui să vorbim mai intii despre solidaritatea 
individului față de el însuși și față de grupul 
din care face parte. A-ți găsi pe această cale 
fericirea este un drept legitim al fiecăruia 
și o obligație a societății de a-1 ajuta. Drep
tul acesta înseamnă însă efort, străduință, iar 
nu așteptare ; înseamnă dăruire pentru o 
cauză care nu este numai personală ci și co
lectivă. Nu vreunul dintre noi, ci societatea, 
viața însăși exprimă o serie de cerințe. Im
portant este să le înțelegem. Viața este și 
va fi aspră cu cei ce nu vor să țină seama 
de complexitatea vremurilor noastre. Există 
poate tineri care mi-ar putea spune că ei 
cunosc și cazuri cînd cei ce „au dat din 
coate" au reușit mai curînd, decît alții care 
au adus dovezi ale spiritului lor angajat, so
lidar, colectivist. Mai intii, i-aș ruga să re
flecteze unde s-ar putea ajunge dacă toți ar 
proceda ca ei. Apoi, mi-aș exprima încrede
rea mea în eficacitatea unei opinii publice 
combative din partea tinerilor înșiși pentru a 
frîna și eradica asemenea tendințe. Și am 
certitudinea că o asemenea opinie se va 
constitui și afirma curind.

„Aș vrea să-mi spun un gind 
al meu pe care l-am verificat 
de multe ori în cei 20 de ani 
de minerit și care mi-au dat 
și satisfacții destule, anume că, 
in munca noastră grea din sub
teran trebuie să te deprinzi a 
gîndi temeinic, a gindi cu în
drăzneală. Ceea ce nu poți face 
cu puterea brațelor să lași să 
facă mintea pentru că ea trece 
mai ușor peste multe bariere. 
Nu vreau să dau nimănui lecții
— se scuză Gheorghe Prunduș
— cl încerc să arăt cum mun
cește brigada noastră, cum am 
reușit să schimbăm un fel de a 
gîndi și să-i obișnuim pe tineri 
să nu se mulțumească nici
odată eu cit au realizat, să crea
dă cu toată convingerea că se 
poate mai mult“.

Fără îndoială, comunistul 
Gheorghe Prunduș, șef de bri
gadă la mina Herja din Baia 
Mare, unul dintre cei mai ves
tiți mineri din țară, este pe cît 
de competent profesional, pe atît 
de priceput pedagog, știe să-și 
apropie oamenii și să le cîștige 
încrederea, știe să-și aleagă ar
gumentele cele mai convingă
toare în discuții și a se face ușor 
și pe deplin înțeles. într-o zi 
și-a adunat oamenii din toate 
cele 4 schimburi, în total 24 de 
mineri, și le-a spus că de aici 
înainte vor începe să lucreze 
după o metodă care îi va ajuta 
să producă de 3 ori mai mult 
decît pînă acum.

— Lungu, Rusu, Țola, Pop, 
Blaga, Sălăjan — și-a strigat el 
ca la apel șefii de echipă, oa
menii de bază — credeți că se 
poate ?

A răspuns careva: dar oare 
chiar de 3 ori mai mult zici?

— Nici mai mult nici mai 
puțin. Față de 2,6 tone pe post 
cît avem planificat, vom ex
trage 8 tone... în prima etapă 
a experimentării metodei, a mai 
adăugat el, cu subînțeles, și 
le-a aruncat o privire, de data 
aceasta celor măi tineri din bri
gadă — Victor Lazăr, Valentin 
și Isidor Ciuplea, Mihai Pleșca, 
Gavrilă Pricop, Valentin Rus, 
Viorel Cirțiu — să vadă dacă 
nu cumva aceștia se sperie cu a- 
devărat.

Gheorghe Prunduș auzise pri-

• 100 de oameni în plus sau o metodă de muncă mai productivă ? • Di
rectorul general este invitat în abatajul de la orizont — 3 • „Să gîndești în
totdeauna mai departe de limita propriilor performanțe" ® La Baia Borșa 

a sosit un miner de la Herja

ma dată de această metodă de 
la directorul general al Centra
lei într-o adunare a salariați- 
lor. Era o ipoteză pe care el 
și-a propus să o verifice practic. 
Era o alternativă pentru că alt
fel mina trebuia să-și supli
menteze cu 100 de oameni forța 
de muncă pentru a-și realiza pla
nul. A doua zi Prunduș a bătut 
la ușa directorului general și 
i-a cerut explicații suplimen
tare. Seara, acasă, i-a spus și 
fiului său mai mare, elev în ul
timul an al Liceului minier din 
Baia Mare, despre ce e vorba și 
în noaptea aceea multe coli de

hîrtie au fost acoperite cu sche
me și calcule. Metoda propune 
înlocuirea exploatării zăcămîn- 
tului în front fung pe 50—60 de 
metri cu exploatarea în panouri 
scurte pe 10 metri. Ieșeau în 
evidență cîteva avantaje certe : 
creșterea substanțială a produc
tivității muncii prin concentra
rea forței brigăzii intr-un front 
scurt și folosirea mai eficientă 
a perforatoarelor ; se recupe
rează integral pierderile de 
pină acum de metal in steril 
care ajungeau înainte la 30 Ia 
sută ; lemnul este Înlocuit cu 
stîlpi metalici recuperabili.

— După 20 de zile am termi
nat de minat abatajele poves
tește Gheorghe Prunduș și l-am 
chemat pe tovarășul director 
general să vadă ce am făcut. 
Dînsul a convocat apoi acolo, 
în abatajul nostru, pe toți șefii 
de sectoare și de brigăzi să le 
arate că se poate, iar pe mine 
m-a trimis la Baia Borșa să 
demonstrez și acolo avantajele 
noii metode.

— Care sînt realizările glo
bale și concrete ale brigăzii 
dumneavoastră la această oră?

— Am obținut un avans de 
un an de zile in întrecerea so-

Aspect din noua stație de reciclare a apei industriale, de la întreprinderea de mase plastice București, 
care realizează importante economii de apă.

cialistă și ne-am putut propune 
încheierea șarcinilor cincinalu
lui in numai 4 ani. în același 
timp am economisit în ultimele 
12 luni, 450 mc de lemn de 
mină.

Cei 24 de comuniști și uteciști 
din colectivul condus de Gheor
ghe Prunduș de la Herja au că
pătat, într-adevăr, acea deprin
dere de care vorbea șeful brigă
zii de a gîndi întotdeauna mai 
departe de performanțele proprii» 
de a viza autodepășirea. La în
ceputul acestui an ei au făcut cea 
mai bună dovadă că și-au însu
șit pe deplin noul mod de mun
că. Și-au propus o inițiativă și 
mai îndrăzneață : „Fiecare
schimb să dea în fiecare zi o 
tonă de minereu peste plan". 
Adică, peste recordul propriu. 
Este vorba de fapt de 6 și mai 
rapidă apropiere a zilei în care 
brigada va anunța îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului.

s LAL ROMULUS

Carnet 
de muncă
• Organizația U.T.C. a în

treprinderii de șuruburi Tg. 
Secuiesc s-a angajat in adu
narea generală a oamenilor 
muncii să contribuie la depă
șirea sarcinilor de plan cu 3 
milioane lei producție globală 
suplimentară. De asemenea, 
uteciștii de aici vor contribui 
prin acțiuni de muncă patrio
tică — 15 000 de ore — Ia de
vansarea cu o lună a dării în 
folosință a căminului pentru 
nefamiliști care se construiește 
Ungă întreprindere.

• Organizația U.T.C. a șco
lii profesionale textile din Sf, 
Gheorghe și-a adus un prețios 
aport la dotarea atelierului 
școală, realizînd peste 500.C00 
lei. în primul trimestru al a- 
cestui an școlar uteciștii au 
depășit planul fizic de pro
ducție cu 17 la sută, ceea ce 
reprezintă peste 6.000 mp. țe
sături. iar planul valoric cu 11 
la sută reprezentînd 90.000 lei. 
Ei au lucrat în „schimburi de 
onoare“ în cadrul întreprinde
rii textile Oltul“, deservind 
450 de mașini. Viitorii munci
tori au debutat spectaculos în 
profesie ; o notă bună pentru 
ei, pentru profesorii și maiștrii 
lor.

• La S.M A. Covasna 15 ti
neri mecanizatori au construit 
în timpul lor liber o hidrosferă, 
prima In județ, pentru C.A.P. 
Brateș. începutul a fost făcut, 
recepția — de calitate, S.M.A. 
a înregistrat la rubrica bene
ficii peste 100.000 lei.

N. ADAM

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI“ TRANSMITE

Care este rolul familiei informarea elevului
Formarea deprinderilor specifice viitorului cetățean — 

specialist și om politic totodată — presupune angajarea 
tuturor factorilor care au răspunderi educative. Familia, ca 
instituție, reprezintă una din primele verigi care unește 
viața individuală și cea socială a omului, facilitînd contac
tul cu idealurile sociale, cu premisele și trăsăturile de 
comportament, contribuind la cunoașterea și însușirea lor

Realitățile societă
ții noastre confirmă 
înnoirile calitative 
care au loc în func
țiile familiei ; pe de 
o parte, o creștere a 
rolului educativ, pe 
de altă parte, o îm
binare armonioasă a 
acestuia cu rolul e- 
ducativ al instituții-, 
lor specializate în a- 
cest sens. în activi
tatea practică de e- 
ducație, de multe ori 
sîntem tentați să 
subapreciem un as
pect esențial și anu
me faptul că elevul 
este și membru de' 
familie, că aceasta 
realizează o anumită 
influență asupra for
mării lui. Educația 
socială primită în 
familie trebuie să-i 
dea elevului conști
ința locului în socie
tate, să-l facă să în
țeleagă că poate și 
este necesar să par
ticipe în mod demo
cratic la viața social- 
politică.

Creșterea gradului 
de ocupare a părinți
lor în producție, în 
activitatea socială 
este o realitate, dar 
nu trebuie subapre
ciat rolul familiei în 
formarea civică și 
politică a elevulùi. 
Aceasta face necesar 
ca familia, indiferent 
de nivelul competen-

Răspunde prof. 
ței sale, să devină 
un partener activ al 
școlii, al organizației 
de pionieri, al U.T.C. 
în acțiunea de edu
cație politico-ideolo- 
gică a elevilor. Nu 
întîmplător ne întâl
nim cu situații cînd 
elevi disciplinați, cu 
foarte bune rezultate 
la învățătură, mani
festă rețineri în a 
primi sarcini de or
ganizație sau nu 
reușesc să le înde
plinească în bune 
condiții. Asemenea 
cazuri își găsesc ex
plicația și în menta
litatea unor părinți 
și chiar cadre didac
tice care apreciază 
elevii numai după 
rezultatele la învă
țătură, dună reușita 
la concursul de ad
mitere la facultate. 
Desigur că. și astfel 
de rezultate sînt e- 
fectul muncii educa
tive, dar paralel cu 
acumularea cunoștin
țelor științifice, cu 
instrucția sa teo
retică și practică, e- 
levul trebuie să se 
formeze ca activist 
social, ca om care 
înțelege realitatea 
social-politică tot 
mai complexă și di
namică, capabil să 
se adapteze la situa
ții mai puțin ideale,

ION BONCOTĂ
precum și ca om cu 
calități politico-orga- 
nizatorice, necesare 
exercitării unui a- 
numit mandat social.

Un rol important 
în educație îl are ex
plicarea unor reali
tăți sociale, pe care 
copilul nu le-a trăit 
și le înțelege cu o 
anumită dificultate. 
Școala o face prin 
mijloacele sale spe
cifice : de asemenea, 
organizațiile de ti
neret. în același 
timp este necesar 
ca familia să susțină 
această preocupare _a 
școlii, găsind și ea căi 
potrivite, cele mai 
sugestive pentru a-1 
apropia pe tînăr de 
problematica socială. 
La vîrsta adolescen
ței, intervenția fami
liei este mult mai 
necesară sub aspec
tul formării civice și 
politice a elevului. 
Creșterea gradului de 
înțelegere a realită
ților, multiplele sur
se de informație de 
care dispune elevul, 
problemele pe care 
și le pune ca urmare 
a unei confruntări 
directe cu viața so
cială, presupun reali
zarea unui dialog per
manent între școală, 
organizație U.T.C. și

familie. De aceea, o- 
piniez pentru lichida
rea manifestărilor 
de formalism care 
pecetluiesc adesea u- 
nele întîlniri ale 
școlii cu familia, cînd 
sînt dezbătute exclu
siv probleme profe
sionale și de disci
plină. Renunțînd la 
astfel de practici se 
impune statornicirea 
unuț sistem de acțiu
ne a' școlii și organi
zațiilor de tineret cu 
familia, care să ur
mărească implicarea 
mai susținută a a- 
cesteia în procesul 
de educare, cunoaș
terea de către școală 
a preocupărilor și 
comportamentului e- 
levului în afara pro
cesului de învăță- 
mînt. Nu putem da 
rețete, însă credem 
că accentul trebuie 
pus pe realizarea u- 
nui dialog perma
nent între factorii 
cu răspunderi edu
cative, pe informa
rea reciprocă a aces
tora, pe inițierea in 
comun a unor ac
țiuni, astfel încît să 
fie asigurată prezen
ța școlii în viața de 
familie, a acesteia 
din urmă în activi
tatea educativă des
fășurată în școală.

Redactorii rubricii : G. RUȚA, A. BARSAN
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toarcă de pe unde fuseseră ; 
dacă alți doi activiști, mai Îna
inte, ne dăduseră cu totul alte 
adrese posibile decît cele pe 
care ni le oferea tovarășul Mau 
sau încercaseră, la nimereală, 
cu telefoanele peste tot ; dacă 
în registrul în care fiecare ac
tivist trebuie să scrie zilnic în 
ce organizație se deplasează nu 
scrisese pînă atunci decit una 
singură ; după toți acești 
„dacă" credem că putem trage 
concluzia că, cel puțin în ziua 
pe care , am investigat-o noi s-a 
muncit, dacă s-a muncit, cam 
la voia întîmplării. Ni s-a spus 
că activiștii se întîlnesc, de 
obicei, în fiecare dimineață și 
își comunică planul de deplasa
re. Să ne imaginăm puțin ce 
s-ar întîmpla într-o zi in care 
nu s-ar mai ține întîlnirea o- 
bișnuită. Noi credem că s-ar 
întîmpla ceva foarte asemănător 
cu ceea ce a fost marți...

Cam atît deocamdată. Și nu
mai despre ceea ce numim pla
nificarea muncii. Ce se poate 
spune despre conținutul propriu 
zis al muncii ?

...Despre vizite, excursii, 
compuneri ți nimic despre^ 

o situație foarte importanta
Dintre toți activiștii comite

tului municipal U.T.C., Elvira 
Renata Alexe își. trecuse în re
gistrul amintit obiectivele zi
lei : Școala generală nr. 9 și 
Școala generală nr. 11. Dorind 
să aflăm ce anume reclama 
acolo prezența dînsei am refă
cut și noi traseul celor două 
obiective. La Școala generală 
nr. 9 o întilnim pe secretara 
organizației, Magdalena To- 
mescu. Auzind însă motivul vi
zitei noastre nu ne poate oferi 
nici un detaliu : nu o văzuse pe 
tovarășa activistă. Era intr-un 
fel normal. Cauza am descope
rit-o în registrul de activitate 
al cadrelor didactice : tovarășa 
Alexe fusese Ta această școală 
numai pentru a preda o oră de 
română (O excursie — compu
nere).

Nici la Școala generală nr. 11 
n-am reușit s-o întilnim. Fusese 
cu puțin timp înaintea noastră 
pentru a afla cauza nedepunerii 
la timp a cotizațiilor pe luna 
ianuarie.

Oare această datorie elemen
tară a unei organizații să fi 
fost singurul lucru ce trebuia 
rezolvat într-o zi ? (mai tirziu 
am aflat că tovarășa Alexe por
nise și spre o a treia școală pe 
care nu o avea în „programul" 
de la municipiu).

Un singur aspect sesizat în 
cele două școli în puținul timp 
al vizitei — absența secretaru
lui U;T.C. de la consiliile peda
gogice — motivată astfel, de 
cele două îndrumătoare U.T.C. 
(cadre didactice) ; „știam că 
numai la licee secretarul e che

mat“ (la Șc. generală nr. 9) 
„nu s-a comunicat nimic, am 
văzut doar la televizor“ (la 
Școala generală nr. 11) ar fi 
impus un alt mod de a se face 
simțită prezența activistului în 
organizațiile de care ar trebui 
să răspundă. La conducerile 
școlilor generale nr. 9 și 11, 
sarcina participării secretarului 
U.T.C. la programul educativ al 
școlii, inclusiv prin prezența lui 
la consiliul pedagogic, pare o 
idee insolită, a zburat ca o pa
săre rară, exotică. De ce ? De 
ce acceptă activistul comitetu
lui municipal această situație ? 
Dar poate-i cerem prea mult, 
poate că el xjici nu știe că e- 
xistă o asemenea situație !

„Nu prea știu cum să fac cu 
mobilizarea la adunările gene
rale, nu mă prea deșcurc cu în- 
vățămîntul politic, cu tematica 
adunărilor generale, cu obiecti
vele întrecerii“.

Despre nici una din aceste 
treburi nu se gîndiseră însă să 
discute, să afle și să dea solu
ții și sprijin cei doi activiști. „în 
restul timpului de organizația 
aceasta răspunde alt activist“ — 
ziseseră dumnealor și s-au mul
țumit să strîngă doar 22 de sem
nături.

Dacă nu astăzi, mîine...

Adresîndu-i cîteva întrebări 
lui Gheorghe Tițu, în cele mai

despre ce altceva poate fi vorba 
atunci cînd eșuează acțiunile ? 
în ziua prezenței noastre la Pi
tești, Gheorghe Tițu avea în 
program să se ocupe de orga
nizarea unei acțiuni la centrul 
de pregătire pentru apărarea 
patriei de la întreprinderea 
„Textila". Respectiv, urma ca 
150 de tineri să iasă la poligo
nul de trageri, în cadrul ciclu
lui II de pregătire, anul I. Limi- 
tîndu-se la a coordona acțiunea 
doar prin „legătura telefonică“ 
— pentru asigurarea muniției, 
transportului, mobilizarea tine
rilor — irosindu-și citeva ore, 
formînd numere de telefon și 
căutînd diferiți factori, pe care 
nu i-a putut prinde niciodată, 
importanta acțiune a eșuat. 
Practic, rubrica acelei zile de 
lucru a rămas albă.

Ce face activistul U.T.C. 

cînd se află pe teren?
„Lupta" cu fișele 

sau 22 de semnături...

Cu atîta năduf îmi vorbiseră 
Ion Chiriță și Gheorghe Ionici 
despre munca lor pînă peste cap 
depusă la întreprinderea de in
dustrializarea cărnii pentru pu
nerea la punct a evidenței încît 
mai, mai să le ; dau dreptate: 
avem un activ obștesc foarte 
„delăsător“. De asta, mi-am și 
zis mai departe, au și venit doi 
activiști : primul de la comi
tetul municipal U.T.C., al doilea 
de la comitetul județean 
U.T.C. Cum insă discuția o pur
tam cu dumnealor, la numai 
cițiva zeci de metri de Între
prinderea în cauză (eu mergînd 
acolo, dumnealor plecind de 
acolo) i-am rugat să mai zăbo
vim puțin și împreună printre 
cei la care veniseră să îi ajute.

Și am intrat în întreprindere.
— Greu cu evidența! s-a mi

rat Ileana Stăncuț, secretara 
organizației. Fișele ? Bine, dar 
eu le-am întocmit încă de ieri, 
înainte de a veni dumnealor 
aici.

— Da, dar erau nesemnate, au 
sărit cei doi activiști. Ce, noi 
nu te-am ajutat ?

— Ba da, a mai zis secretara 
și a lăsat capul în jos din fața 
privirilor lor fulgerătoare.

— Am obținut semnături și 
pe majoritatea fișelor.

Majoritatea însemnau de fapt 
22 de fișe din 120. Atîta tot și 
nimic mai mult făcuseră în ziua 
aceea cei doi activiști. Secretara 
aștepta într-adevăr un ajutor. 
Nu însă la completarea eviden
ței pentru că evidența era ca 
și făcută. Nu-și mai amintea să 
fi văzut un activist în întreprin
dere din luna octombrie.

multe chestiuni privind activi
tatea sportivă de masă și de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, am primit 
răspunsuri de genul „nu pot să 
spun ! Nu sînt informat !“ Cine, 
atunci, să știe, să cunoască, să 
prezinte realitatea din domenii 
atît de importante în activita
tea U.T.C. dacă nu șeful comi
siei sport, turism și pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei ?

Comitetul municipal nu s-a 
interesat de organizarea etape
lor de masă ale „Cupei Tinere
tului“ la toate categoriile de 
vîrstă, decît la elevi. Este, fi
rește, mult mai ușor. Mii și mii 
de tineri, în special din între
prinderi și instituții, au rămas 
complet în afara întrecerilor. 
Recent a aviit loc etapa pe ju
deț la schi și săniuțe la catego
ria 19—30 de ani, nici măcar nu 
s-au organizat întreceri sporti
ve. Unități economice mari cu 
mii de tineri și cu organizații 
U.T.C. puternice, cum sînt : 
Combinatul petrochimic, între
prinderea „Argeșana“, Combi
natul de prelucrarea lemnului, 
Trustul de construcții etc., nu 
S-au înscris, ca participante, la 
cea mai mare competiție de 
masă.

încercînd o justificare, aceea 
că de organizarea activității 
sportive de masă din întreprin
deri se ocupă sindicatele, acti
vistul s-a pus într-o lumi
nă și mai defavorabilă. Indife
rent unde, U.T.C. răspunde de 
întreaga activitate a tinerilor. 
Optica deformată, spiritul de 
delăsare, bazat pe principiul 
„dacă nu se poate astăzi, încer
căm mîine“ se pare că reflectă 
o mentalitate păgubitoare. Că

Și un program 
într-adevăr de lucru

îl însoțesc pe Miu Ion, de pa
tru luni activist al comitetului, 
în organizația de tineret de Ia 
Fabrica de butoaie pentru a ve
dea la fața locului ce rezolvă, ce 
discuta cu tinerii în ziua de 5 
februarie a.c.

Proaspătul activist se intere
sează în ‘ prifnul rind de apli
carea noului sistem de evidență 
a uteciștilor. Din 15, cîți sint în 
organizație, 12 au fișa întocmi
tă, la trei li se completează pe 
loc.

Tovarășul Miu nu răspunde 
de această organizație, dar în
treabă de una, de alta, aflu 
despre orele în care uteciștii au

lucrat peste program, zi de 
zi timp de două săptămîni, 
pentru a efectua modificări ne
cesare la mașinile cam vechi, 
din care a mai rămas doar sche
letul, cadrul, adică cum se ex
primă unul dintre ei „necazuri" 
rezolvate operativ, fără conta
bilizarea orelor de muncă pa
triotică efectuate.

Dar, acest unul dintre ei, 
foarte bun meseriaș, mem
bru al comitetului U.T.C. 
pe fabrică a uitat unde 
a ajuns' carnetul de ute- 
cist. Admir sinceritatea lui — 
cîți dintr-o sută ar fi „spus“ 
exact ? — și dacă amintesc des
pre asta aici o fac pentru că 
uitatul lui se „completează“ cu 
„lapsusul“ unei membre a ace
luiași comitet care nu-și amin
tește tema ultimului cerc de 
învățămînt politic, se „leagă“ și 
de cele zece carnete reținute de 
secretar pentru a trece datele 
în fișe deși — se știe — carne
tul nu se lasă „nimănui“.

Activistul pe care-1 însoțesc 
le spune asta, se interesează de' 
munca și disciplina tinerilor, în
trebări la obiect, sugerează so
luții și mie-mi spune că „tre
burile nu prea merg în această 
organizație“, după cum ați 
constatat și dumneavoastră. Da, 
și eu am înțeles și e cu atît mai 
de neexplicat cu cît și tinerii 
din organizație sînt muncitori 
bine pregătiți, conștiincioși. 
Atunci de unde inactivitatea lor 
pe linie de organizație, toro
peala care i-a cuprins ? Lipsa 
de îndrumare și control este 
evidentă în acest caz.

La plecare mă opresc în fața 
panoului de onoare. Fotografii 
scorojite, unii dintre fruntași au 
ieșit la pensie de doi-trei ani, 
alții au plecat de doi-trei ani, 
panoul a rămas așa din 
1965—’66 !

Alături, la avizier, un număr 
din luna mai anul trecut al 
ziarului „Scînteia“. Parcă încep 
să înțeleg mai bine de ce orga
nizația U.T.C. de aici există nu
mai cind intervin cine știe ce 
evenimente. Poate va înțelege 
și activistul care răspunde 
de ea.

„Problema nr. 1, la ora actuală este noul sistem de evi
dența , m s-a spus în mai multe rînduri, pentru a se justifica 
absența totala a altor obiective din aceasta singură zi de 
lucru, rie-ne permis să nu fim întru totul de acord cu afirmația 
După parerea noastră, celelalte acțiuni, cele pe care le-am 
și amintit în fruntea enumerării nu pot fi niciodată scăpate 
din vedere, oricît de_ presantă ar fi o cerință care apare la 
un moment dat. Am încercat, de altfel, să facem împreună cu 
activiștii comitetului municipal U.T.C. un mic calcul - în muni
cipiu sînt 40000 de tineri. Peste 5 000 dintre ei fac parte din 
activul obștesc. Știm și noi cît de mult se poate apela la a- 
cest activ și nu-i punem la socoteală pe toți. Nu este nevoie 
însă nici de jumătate din ei, nici de 2 000, ci' hai să zicem, nu
mai de 1 000 dacă la 1 000 de tineri din rîndul activului ob
ștesc li s-ar da să răspundă de completarea a 40 de fișe de 
evidență, totul ar fi gata mai repede. Insă activiștii nici nu s au 
gîndit să apeleze la tovarășii lor. Nu prea au încredere în ei. 
Preferă să alerge singuri, să se zbată, să se ocupe ei de toate 
pentru ca, inevitabil, să rămînă descoperite alte laturi ale 
activității.

Nu, nu credem că problema nr. 1 este aplicarea evidenței. 
Cel puțin în cazul Comitetului municipal Pitești al U.T.C. pro
blema nr. 1 este însuși stilul de muncă.
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„Nu cocsari, 
furnaliști , 
oțelari, 

laminatorî, 
ci operatori...“
Convorbire cu ing. NICOLAE PAVEL, 

șeful biroului învățămînt de la C.S. Galați

— Vreau si scriu despre siderurgicii, despre oame
nii profesiilor grele.

— „Oamenii profesiilor grele...“ Da, e bine zis, dar 
trebuie să facein citeva precizări. De ce ? Fiindcă a- 
ceste meserii, deși denumii ile au rămas aceleași, au 
suferit serioase transformări in conținut. înainte, nu 
cu prea mulți ani in urmă, profesiile respective soli
citau intr-adevăr eforturi fizice deosebite, astăzi Insă, 
aici, la noi, ele presupun în primul rind o muncă 
intelectuală. Da. s-au „intelectualizat“. Și asta fiindcă 
procesele tehnologice de la uzina cocso-chimică, de la 
furnale, oțelărie sau laminoare sint complet automa
tizate. Cocsarul. furnalistul, otelarul sau laminoristul 

- au misiunea de a supraveghea acest proces tehnolo
gic. Prin urmare cocsarul, furnalistul, oțelarul sau 
laminoristul sint de fapt operatori la pupitrele de co
mandă ale proceselor tehnologice. Cu- ajutorul apara
telor, minuind diferite manele și apăsind pe diferite 
butoane, ei veghează la menținerea regimului de lu
cru prescris, la respectarea programului tehnologic.

— Schimbările de conținut suferite de aceste mese
rii au determinat desigur și schimbări în conținutul 
pregătirii tinerilor pentru exercitarea lor.

— Să dau un singur exemplu : fit) la sută din postu
rile de operatori pe fluxul tehnologic din combinatul 
nostru cer studii medii de specialitate și nicidecum 
o pregătire precară. Muncitorii dirijează procese teh
nologice foarte complexe, ei trebuie să cunoască po
sibilitățile mecano-energetice ale agregatelor (conver
tizor, furnal sau cajă de laminare) așa incit, prin co
menzile pe care le dau. să asigure o exploatare ra
țională a tuturor utilajelor. Nu-i de ajuns doar să știe 
fazele de elaborare sau de laminare ale metalului, ci 
trebuie să aibă și cunoștințe de mecanică, de electro
tehnică și electronică. Tocmai de aceea am depus efor
turi ca aici, pe platformă, să funcționeze un sistem in
tegrat pe mai multe nivele de pregătire profesională 
incepind cu cursurile de calificare de scurtă durată, 
continuînd cu școala profesională și liceul de specia
litate din cadrul grupului școlar și încheind cu cursu
rile serale ale facultății de subingineri. Am ajuns ca 
peste 60% din totalul muncitorilor calificați să fie ab
solvenți ai școlii profesionale și de ucenici și 16.9 la 
sută ai liceului teoretic sau de specialitate. In prezent, 
avem in pregătire, numai la formele serale, peste 1 300 
de salariați. Penlru obiectivele care urmează să intre 
in funcțiune in 1974 și in primul trimestru al anului 
1975. trebuie să pregătim încă 3 000 de muncitori cali
ficați. Aproape 1 500 îi vom primi de la Grupul școlar 
al C.S.G.

— Toate acestea înseamnă că nu mai trebuie să con
siderăm meseriile de cocsar, furnalist, oțelar sau lami- 
nator în rindui „profesiilor grele“ ?

— Nu. nicidecum. Insă nu „grele“ în sensul tradi
țional. al implicării unui mare efort fizic. Este adevă
rat. ele sint exercitate la temperaturi ridicate, dar asta 
numai în unele puncte de lucru ; apar apoi, In mersul 
proceselor de ardere, care au loc pe fluxul tehnologic, 
unele noxe dar trebuie să reținem că la posturile de 
comandă ale operatorilor funcționează instalații de mi
croclimat. instalații de televiziune industrială și inter- 
fon, instalații de absorbție a prafului etc. Alta este ca
racteristica acestor meserii în prezent : o mare răspun
dere. Este de ajuns o comandă greșită de la un pupitru 
pentru a compromite o șarjă de cocs, de fontă sau de 
oțel, o șarjă, care costă zeci sau sute de milioane lei. 
Tocmai de aceea meseriile amintite cer' calități verifi
cate din partea tinerilor care vor să le îmbrățișeze : 
atenție distributivă, capacitate de concentrare înde
lungată, stăpînire de sine și chiar curaj. Asta pe lingă 
temeinice cunoștințe profesionale. In schimb, aceste 
profesii le oferă multiple posibilități de afirmare și sa
tisfacția zilnică a participării la o muncă de mare răs
pundere, de primă importanță pentru economia națio
nală.

tem vorbi cinci minute 
fără întrerupere“. Lucrea
ză aici de un an. Pregă
tirea ? Da. a absolvit un 
liceu teoretic, după aceea 
a urmat o școală postli- 
ceală pentru uzina cocSo- 
chimică. La început nu 
i-a fost prea ușor. „Mi-a 
fost teamă. Să stăpînești 
atîtea procese chimice de 
mare intensitate, uneori 
avind și impresia că lu
crezi pe un vulcan, nu e 
ușor. Dar m-au ajutat 
colegii, mi-au redat în
crederea in mine. In fond, 
contează pregătirea pro
fesională. capacitatea de 
concentrare și de atenție 
distributivă“. O întreb 
dacă, acum nu mai 
emoții puternice, ca 
început. „Ba da, îmi 
punde, dar emoțiile 
de altă natură. Acum, 
elaborarea fiecărei șarje 
aștept cu înfrigurare ver
dictul asupra calității coc
sului. Deși știu că am 
asigurat un regim de lu
cru perfect, după ceas, 
mă întreb totuși : coc
sul este foarte bun sau 
doar bun ? Și bucuriile 
mele oscilează între a- 
ceste două categorii, de la 
intens la foarte intens“.

Au trecut insă cele cinci 
minute, așa că am lăsat-o 
pe Georgeta Mihăescu, fa
ta de 22 de ani, să se în
toarcă la indicatoarele și 
aparatele ei, la tabloul ei 
de comandă. Am coborit 
din nou scările, am pă- 
trunș iarăși în peisajul 
exterior al uzinei cocso- 
chimice, peisaj compus 
din Înalte turnuri, plinii, 
cuburi uriașe și paraleli
pipede. M-am apropiat de 
un tînăr întrebîndu-1 da
că e cocsar. „Da, cocsar 
mi-a răspuns, mă numesc 
Nicolae 
perator. 
nu veți 
aici, pe 
sul vechi al 
Mulți au o imagine care 
nu mai corespunde 
realitatea în ceea ce pri
vește meseria noastră. Noi 
avem în primire niște in
stalații pe care le îngri
jim și le dirijăm. Nu mai 
este o meserie care pre
supune «ă ai mușchi pu
ternici. Presupune mai 
mult un cap bine pregătit 
și reflexe bine educate. 
Iată, să vă dau un exem
plu, eu am fost strungar. 
La 27 de ani ajunsesem 
să am categoria a Vl-a, 
ceea ce spune destul. Am 
suferit insă un accident 
și medicii mi-au cerut 
să-mi aleg altă meserie, 
cu efort fizic mai mic. 
Așa am devenit cocsar. 
Așa că tinerii care se spe
rie de această meserie, se 
sperie de fapt de o ima
gine falsă“.

Cind am părăsit peri
metrul uzinei cocso-chi- 
mice, peste tot domnea 
liniștea. In cele două ba
terii ale uzinei se elabo
rau noi șarje de cocs.

Rotaru, și sint o- 
Să știți, însă, că 
găsi cocsari pe 
la noi, în înțele- 

cuvîntului.

CU

Fata 
de la postul 
de comandă

Am ajuns la Uzina coc
so-chimică pe cînd se 
dădea gata o nouă șar
jă. S-a ridicat un perete 
de la prima baterie de 
cocsificare și un mal 
înalt de foc (cocs incan
descent) a început să se 
prăvale pe o platformă 
aflată pe patru roți. Am 
admirat în tăcere spec
tacolul după cartam por
nit pe scări spre cabina 
de comandă imaginîn- 
du-mi că acolo voi găsi un 
bărbat voinic, un cocsar 
cu o îndelungată expe
riență : să asiguri regi
mul de lucru pentru ela
borarea unei șarje de 
cocs nu e puțin lucru. 
Cind am deschis ușa ca
binei, am văzut in fața 
tablourilor, citind indica
toare și executind dife
rite manevre, o fată zvel- 
tă, frumoasă și foarte ti- 
nără. Am greșit ușa mi-am 
zis, și am dat să mă

întorc, însă, cel ce mă în
soțea, secretarul comite
tului U.T.C. pe uzină, m-a 
asigurat că ea este... coc
sarul pe care îl căutam.

„Sint Georgeta Mihă- 
escu, operatoare Ia cabina 
de comandă a bateriilor 1 
și 2“, s-a prezentat fata 
cea zveltă. „Am lucrat î- 
nainte la laboratorul uzi
nei, însă cînd mi s-a pro
pus acest post l-am ac
ceptat imediat cu bucurie. 
Munca mea constă in 
menținerea regimului ter- 
mic-hidraulic, a parame
trilor. E o muncă foarte 
importantă, în fiecare 
clipă simți apăsîndu-ți pe 
umeri o mare răspundere. 
Dacă ești obosit sau ne
atent, poți să faci o ma
nevră greșită și să peri
clitezi munca tuturor co
legilor tăi. Dar o aseme
nea răspundere este și un 
motiv continuu de min- 
drie“.

Privește atentă la ceas, 
așteaptă să treacă o se
cundă, timp în care se 
încheie probabil o fază 
a procesului tehnologic 
din bateria de cocsificare, 
o fază a procesului de ar
dere, apo.i se apropie de 
tablou și învîrte o rotiță 
executind desigur o nouă 
manevră. Cînd revine, zi
ce zimbind : „Acum pu-

„Sîntem
cu toții o
familie care
lucrează
pentru
a produce
fontă“
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• 1 097 tineri de la Combinatul siderurgic Ga lăți își completează studiile.
• 1 200 urmează cursurile de calificare de scurtă durată gradul I ți II.
• 220 - ia cursurile de calificare posîliceală, 182 sint studenți la cursurile serale ale facultății 

de subingineri care își desfășoară activitatea pe platformă.
• 375 utmează licee de specialitate.

Cu absolvenții școlilor profesionale se organize ază cursuri de pregătire pentru susținerea exa
menelor de diferență la liceele de specialitate.

Meseria mea

tească, cere
mult calm

Pe Traian Danilov, fiu 
de pescar din Crișana, ju
dețul Tulcea, l-am văzut 
prima oară într-un roi de 
stele. înșiși ochii lui de
veniseră două stele în lu
mina aceea puternică, iz- 
vorită din pintecul furna
lului. Cind m-am urcat pe 
platformă, el și colegii lui, 
toți tineri, se luptau pen
tru a descătușa noi riuri 
de fontă. Trecea prin sto
luri de seîntei, s-a apropi
at la cîțiva pași de acel 
orificiu din creuzet pe 
care vroia să-l destupe cu 
o țeava ce era cuplată la

Mii și mii de oameni intră zilnic pe poarta 
marelui Combinat siderurgic din Galați. Nu-i 
poți deosebi pe cocsari, furnaliști, oțelari sau 
turnători, de electricieni, strungari și lăcătuși 
sau de cei care lucrează la calculatoarele elec
tronice. Te impresionează însă acest măreț 
„flux uman" care înaintează spre uzina cocso- 
chimică spre furnale, spre oțelărie sau spre 
laminoare. Te impresionează fiindcă ochiul des
chis prima oară spre o anume realitate vede 
doar ceea ce e spectaculos în afară. Spre flu
xul interior se ajunge mai greu și după mai 
mulî timp. După ce parcurgi mai multe etape. 
Mai întîi, străbătînd platforma siderurgică gă- 
lăfeană, privirea se oprește asupra șarjelor. La 
Uzina cocso-chimică din bateriile de cocsifica
re, se prăvale, la uri moment dat, cîte un vai 
de foc în vagoanele din vreme pregătiîs și 
spectacolul incintă, ochii urmărind cu lăcomie 
intersecțiile norilor de seîntei, de abur și de 
fum. Cei care, eu ajutorul unor complexe in
stalații, au elaborat cocsul, care dirijează a- 
cest spectacol unic, nu prea se bucură de 
atenție, mai ales că in acele clipe majorita-

tea lor se află în cabine, la pupitre și tablouri 
de comandă. La fel la furnale. Lumina metalu
lui lichid plăsmuiește un peisaj aparte, cu riuri 
roșii și dansuri de seîntei greu de imaginat. 
Ajuns la oțelărie nu te înduri să pleci pînă nu 
privești în convertizor, pînă nu vezi curgerea 
oțelului spre noi forme și spre starea în care 
circulă prin lume. Așișderi la laminoare, unde 
întreaga atenție ți-e captată de goana slebu- 
rilor pe căile de rulare, de diferite faze com
plicate ale procesului tehnologic.

Putem spune insă că aceasta este doar pri
ma treaptă în cunoașterea siderurgiștilor gă- 
lățeni. Pentru a ști cu adevărat trebuie să a- 
jungi la acel flux interior, trebuie să aduci în 
prim planul privirii tale pe acești oameni ai 
profesiilor grele, pe cocsari, furnaliști, oțelari, 
pe laminatori și turnători, pe toți cei care fac 
oțel și trăiesc pentru oțel, care se străduiesc 
zi de zi să producă mai mult metal, fiindcă în
tre munca lor și bogăția țârii este o legătură 
directă, fiindcă fiecare, în fiecare clipă, se 
simte răspunzător de cît oțel se dă economiei 
naționale.

Orice reporter, parcurgînd 
secțiile combinatului siderur
gic ți căutind să-i întîlnească 
pe cei mai huni tineri mun
citori siderurgiști, H cunoaște 
de fa-pt pe foștii elevi ai 
Gruplui școlar C.S.G. Iată, 
de ce, penă la urmă, tot aici 
ajunge. Dealtfel, de la 
grupul școlar se vede bine 
combinatul siderurgic. Intre 
aceste două unități există o 
trainică legătură de lumină.

— Peste 75 la sută din ca
drele necesare combinatului 
se pregătesc aici, ne spune 
inginerul Teodor Rapotan, di
rectorul grupului școlar. Dis
punem de formele necesare : 
liceu de specialitate, școală 
profesională la zi și serală, 
ucenicie, școală de maiștri se
rală. In prezent grupul are 
peste 5 000 de elevi și func
ționează cu circa 150 de cla
se

Cunoscând școala, înțelegi

de ce marea majoritate a ab
solvenților ei devin tn sCUrt 
timp muncitori de nădejde 
pe platforma siderurgică, pre
cum Gheorghe Miron, Vasile 
Lupu sau Traian Danilov. Pu-

— Ne mîndrim îndeosebi 
cu atelierul de turnătorie, pe 
oare l-am conceput și realizat 
singuri, ne mărturisește tova
rășul. director. Avem aici două 
cubilouri cu o capacitate de

tru produsele pe care le exe
cutăm in ateliere și pentru 
cadrele pe care le pregătim.

— Auzisem și de un ate
lier de prototipuri. Se spunea 
că o să-l înființați. Mi s-a pă

O punte de lumină 

între școală și uzină
tem spune că aici s-au depus 
efortu'i serioase pentru asigu
rarea condițiilor necesare unei 
instruiri teoretice și practice. 
Elevilor le stau la dispoziție
11 laboratoare, 9 cabinete și
12 ateliere, toate dotate cu a- 
paratwă modernă.

3 tone, ' amîndouă mecanizate 
așa incit elevii își pot forma 
încă din primul an de studiu 
temeinice deprinderi practice. 
Executăm aici piese comanda
te de uzinele de pe platfor
mă, deci combinatul ne este 
de două ori beneficiar : pen-

rut o idee îndrăzneață...
— Da, l-am înființat. Insă 

acum ne dăm seama că tre
buie să punem bazele unui 
cabinet de inovații. Ne pro
punem ca împreună cu ca
drele noastre de specialitate 
și cu cet mai buni pleci să

un furtun și furtunul la 
un tub de oxigen. „Tre
buie să intensifice arde
rea, altfel nu se destupă“ 
mi-a șoptit cineva. O res
pirație puternică a furna
lului și peste citeva clipe, 
pe jgheaburi, a început să 
alerge fonta incandescen
tă. Abia atunci Traian 
Danilov s-a apropiat, a- 
vind încă în privire stră
lucirea dinainte. „E greu?“ 
il întreb. „M-am obișnuit 
și cu temperatura și cu 
munca. Și apoi cind văd 
că se produce fontă mul
tă, sufletul meu nu,poate 
decît să se bucure. Ve
deți, acum colegii 
stau și privesc cum curge 
fonta. Privesc de 
nu ei ar fi elaborat-o. de 
parcă ar fi venit 
oară aici, de parcă 
vizitatori. Clipele 
tea sint de o rară 
musețe și bucurie, 
clipe pentru care merită 
să muncești cu toată ui
tarea de sine, cu toată 
dăruirea. Știți, pe mine, 
după ce am absolvit școa
la profesională, m-au re
partizat la hala de repa
rat oale. Era mai ușor a- 
colo. Dar le-am zis : stați 
fraților, că asta nu-i me
seria mea. Am 
meseria 
furnalist 
Nu spun 
am avut 
că mereu lucram pe pos
turi superioare categoriei 
mele. Mă gîndeam că nu 
voi face față, îmi era 
teamă să nu provoc ava
rii. Dar totul a mers bine 
fiindcă aici fiecare are 
grijă unul de celălalt, far 
șeful de echipă și mais
trul, de toți. Sîntem cu 
toții o familie care lu
crează pentru a produce 
cît mai multă fontă, fiind
că dacă noi producem mai 
multă fontă și oțelarii 
produc mai mult oțel 
și laminatorii produc 
mai multe laminate.
Și tot așa. Noi deți
nem o poziție cheie în 
industrie și sîntem con- 
știenți de asta. Cred că 
se vede : anul trecut am 
dat zeci de mii de tone 
peste plan, anul 
vrem să producem 
mult“.

Am mai rămas 
clipe în sala de comandă 
a furnalului III urmărind 
diagrame, scheme, diferi
te sisteme de semnaliza
re luminoasă. Aveam în 
față, desfășurat, tot pro
cesul automatizat de pro
ducere a fontei. Cind am 
ieșit din nou pe platfor
mă. Traian Danilov era 
printre colegii săi și pri
vea și el cu bucurie 
neascunsă curgerea fon
tei. Ochii îi străluceau pu
ternic și nu cred că va 
pierde această străluci
re nici atunci cind, după 
absolvirea liceului seral 
pe care îl urmează, va 
deveni student la cursuri
le serale ale facultății de 
subingineri, așa după cum 
ne-a mărturisit. „Voi pro
duce toată viața fontă, 
fiindcă meseria aceasta 
este profesia demnității 
mele“, îmi spunea el pu
țin retoric și mult emo
ționat.

mei

parcă

prima 
ar fi 
aces- 
fru- 
sînt

învățat 
de furnalist și 
vreau să fiu. 

că la început nu 
emoții, mai ales

e barbă

acesta 
și mai

cîteva

și dragoste
pentru oțel“

S-a elaborat încă o 
șarjă la cel de al treilea 
convertizor. Oțelul s-a 
scurs în oala de turnare 
și acum convertizorul este 
adus din nou în poziție 
verticală. Urmează în
cărcarea. Tovarășul Vă
duva, secretarul comite
tului de partid pe oțelă
rie, îmi spune că tinerii 
lucrează minunat. „Dealt
fel, am început să 
cupăm mai intens 
pregătirea lor încă 
școala profesională, 
vorba aceea, cum îi

ne o- 
de 

din 
Că, 

creș-

rezolvăm cîteva probleme din 
planul tematic al combinatu
lui siderurgic.

— Grupul dumneavoastră 
școlar pregătește tineri in 
peste 30 de meserii. Anul tre
cut ați avut aici o promoție 
de 1 500 de absolvenți. Spe
cialiștii din combinat mi-au 
spus că toți acești absolvenți 
s-au și integrat în producție 
în 2—3 săptămini, că mulți 
dintre ei au și devenit mun
citori de nădejde. Desigur, 
căile de reușită sint multiple, 
dar care sint cele urmate ?

— Vă vorbeam de accentul 
deosebit pe care îi punem pe 
instruirea practică aici, tn 
laboratoarele șt atelierele șco
lii, pe străduința noastră de 
a crea condiții similare de 
ritmicitate și calitate celor 
din uzină.

tem așa li avem. îi re
partizăm pe lîngă oțelari 
cu multă experiență și cu 
rezultate bune. Organiza
ția U.T.C. a avut inițiati
va. Pe fiecare ucenic îl 
repartizăm intr-o echipă, 
pe lingă unul mai bun, 
dar toți au datoria să-l 
învețe. In felul acesta 
sîntem siguri că miine, 
cind va deveni muncitor, 
va avea și dragostea ne
cesară pentru oțel. Fiind
că noi respirăm toată zi
ua pentru oțel și trebuie 
să se contamineze $i el, 
ucenicul“.

Ne apropiem de tinărul 
Gheorghe Miron, cel care 
a elaborat șarja de mai 
înainte. „In cit timp ?“ îl 
întreb. „In 36 de minute“ 
îmi răspunde. A econo
misit deci 15 minute. Și 
cu ce va mai economiși 
la celelalte șarje, va trage 
la urmă linie și va aduna. 
Rezultatul va insempa 
șarje de oțel peste plan. 
Anul trecut, în acest chip 
au elaborat oțelarii gălă- 
țeni peste 20 000 tone oțel 
peste plan, la fel în pri
mele două săptămini ale 
anului 1974, cind au reușit 
să dea mai mult de 4 000 
tone peste sarcinile pre
văzute. „Prima șarjă de 
oțel la Galați pe 1974 am 
elaborat-o eu, îmi spune 
cu mîndrie Gh. Miron. A 
fost o noapte foarte fru
moasă. Atunci mi-am a- 
mintit de drumul meu 
spre oțel. Sint de locul 
meu din Vrancea. eram 
un copil timid, dar mă 
stăpinea acest vis, de a 
deveni oțelar. Un vis ma
re, îmi spuneam, dar cam 
nepotrivit pentru mine, 
pentru firea mea timidă. 
Am încercat totuși. Cînd 
eram elev la școala profe
sională și veneam pe aici 
tresăream mereu la fie
care bubuitură. Făceam 
eforturi să mă stăpinesc. 
încet, încet am reușit. Me
seria mea este bărbăteas
că, cere curaj, mult calm 
și dragoste pentru oțel. 
Curaj fiindcă sint anu
mite momente cînd tre
buie să riști, cind trebuie 
să acționezi rapid, în frac
țiuni de secundă. Se mai 
întîmplă uneori ca să se 
decupleze motoarele în 
timpul elaborării și nu 
mai ai cum să ridici con
vertizorul și oțelul începe 
să curgă In canal. Nu tre
buie să fugi, ci să acțio
nezi cu curaj. Da, mese
ria de oțelar cere curaj. 
Tocmai de aceea tinerii 
o îndrăgesc repede“.

Un glas îl cheamă In
sistent la datorie pe in
terlocutorul meu. înainte 
de a răspunde, îmi spune 
în fugă : „Nu uitați să-i 
amintiți și pe ceilalți ti
neri din echipa mea, pe 
Emil Costin, Dumitru Ni
colae. Stelică Chiroșcă și 
Constantin Angheliu. îm
preună cu ei vom elabora 
și astăzi oțel peste plan“.

Cind să plec tovarășul 
Văduva îmi spune : „E 
bine să știți că Gheorghe 
Miron este și secretarul 
organizației U.T.C. pe o- 
țelăriț. Inițiativa de care 
vă vorbeam de la el a 
pornit. El este cel mai 
bun tinăr oțelar. Are un 
curaj...“. N-am mai auzit 
sfirșitul, fiindcă a înce
put elaborarea unei noi 
șarje. Trecuseră doar 35 
de minute.

De la o simplă 
curiozitate...

„Am fost curios să văd 
cum se lipesc metalele 
unul de altul“. De aici a 
început drumul lui Vasile 
Lupu în meseria de su
dor. De la o simplă cu
riozitate. „Și m-am pre
zentat la Grupul școlar 
al combinatului siderur
gic. Apoi am venit în 
practică aici, la Uzina de 
piese de schimb și repara
ții siderurgice. Am urmă
rit multă vreme mina su
dorului Dumitru Enache, 
și așa am deprins tainele 
sudurii. Calitatea sudurii 
depinde de mina sudo
rului.

— Ai absentat vreodată 
nemotivat ?

— Eu ? ! ? Cel care lip
sește de la uzină înseam
nă că are lipsuri și în 
altă parte. în familie, în 
comportament, în... Nu, în

zece ani nu am absentat 
niciodată.

— Dar vreo lucrare 
ai rebutat ?

— Eu ? 1 ?... Cum ere 
să rebutez dacă am învă
țat meserie urmărind mi
na lui Dumitru Enache ? !

— Mai înveți și acum ?
— Da. Sint în anul III 

la Liceul industrial de 
construcții de mașini.

— Ce curiozitate mai ai 
acum ?

— Să văd cum îmi stă 
ca maistru sau ca inginer.

Frumusețea 
oricărei 
meserii

La laminorul slebing, 
tinărul Ion Corbu, 23 de 
ani, ișltima clasă la li
ceul seral, este cunoscut 
ca un bun zidar-șamotor. 
I s-au încredințat mereu 
lucrări dificile, superioa
re categoriei sale, și pe 
toate le-a executat ire
proșabil. „Nu e o mese
rie ușoară, îmi spune. Se 
fac reparații la cald, mai 
ales la cuptoarele adinei. 
Dar, așa cum spunea un 
profesor de-al meu, ori
cărei meserii, dacă pui 
suflet, nu se poate să nu-i 
descoperi o frumusețe. 
Vedeți, după un an de la 
angajarea mea aici ca 
zidar-șamotor am fost 
promovat drept controlor 
de calitate, la C.T.C. Am 
stat eu cit am stat acolo 
dar după aceea m-am 
întors iarăși la meseria 
mea. Parcă e altfel, par
că las ceva in urma mea“. 
Nu-mi pot reține o în- 
trebare : „Dacă ți s-ar 
propune din nou să treci 
la C.T.C., ce ai face, Ion 
Corbu?“ „Aș rămine tot 
zidar-șamotor. Deși a- 
ceastă meserie e cam u- 
milită. Mai aud pe cîte 
unul : A, zidar-șamotor, 
mare lucru !... Da, e ma
re lucru, dar cînd o faci, 
nu cînd iți dai cu păre
rea. E mare lucru atunci 
cind vrei să fii un munci
tor apreciat și pui suflet 
pentru a-1 descoperi fru
musețea“.

Ion Corbu pornește 
mindru spre locul său de 
muncă. Nu poți să nu-i 
dai dreptate.

La forjă se 
lucrează 
cu rigla 
de calcul

Ajungînd la forjă, l-am 
invitat pe tov. Vasile Co- 
man, șeful atelierului, să 
ne vorbească despre me
seria de forjor . Poate nu 
aș fi recurs la acest pro
cedeu, dar trecînd prin 
atelier, printre cuptoare 
încinse și ciocane meca
nice, am văzut cîțiva 
muncitori folosind în lu
crările pe care le exe
cutau, rigla de calcul.

— Asta înseamnă că șl 
meseria noastră s-a 
schimbat foarte mult. 
Sîntem dotați cu utilaje 
moderne, cuptoare, cio
cane de 4 000 kg forță, 
dispozitive mecanice de 
rotire a piesei forjate în 
macara etc. Forjorul a de
venit un meseriaș cu a- 
devărat ; el nu mai bate 
cu ciocanul, ci lucrează 
cu ajutorul instalațiilor, 
al utilajelor de forjare. 
Fără această acumulare 
calitativă, nici nu am fi 
putut face saltul cantita
tiv de azi : în 1964 forjam 
960 tone metal pe an, 
acum în 1974 peste 4 500 
tone anul. A crescut, bi
neînțeles, și nivelul de 
calificare. Acum, majo
ritatea forjorilor lucrează 
cu rigla de calcul. Cei cu 
4 clase nu mai fac față. 
De aceea, punem un ac
cent deosebit pe comple
tarea studiilor și pe ridi
carea continuă a nivelului 
profesional.

Pagină realizată de :
ION CHIRIC
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Miercuri 13 februarie

Experiment \ CE VOM VEDEA LA SEARA
INSTITUTULUI DE TEATRU MORARU NICOLAE

Șef cuptoraș la Oțelul Roșu • Amintirile unui șef cupto- 
raș • Cum am ajuns la uzină • M-am născut acum șapte
zeci și patru do ani, în comuna Glimboca • Pe vremea 
aceea era o comună înapoiată • Astăzi toate saltelele din 
Glimboca sînt pline cu puf! • Un orfan la cincisprezece 
ani • Cum a ajuns orfanul vicepreședinte • „Puneți banu-n 
circulație !" • Cum am ajuns pe la minister • Ce au spus 
specialiștii - Generalul Director • Cartea cu sute de pagini

C8p ■;
—-J

Foto: V. RANGA

Repertoriul actualei promoții
prezentat de directorul Studioului I.A. T. C. — VALERIU GRAMA

oameni din Glimbntn

— Tovarășe director, este util 
să înfățișați spectatorilor de 
la Modern-Club, profilul reper
toriului promoției pe care o 
vor vedea în spectacolul de 
miercuri. 13 februarie, cu piesa 
„Bucătăria“.

— La începutul stagiunii am a- 
vut o premieră cu un spectacol de 
valorificare a folclorului roma
nesc. După spectacolul fol
cloric „Lumea cit o fi“, stu
denții au fost angrenați 
intr-un spectacol de echipă 
cu o acută problematică con
temporană (piesa „Bucătăria" 
de A. Wesker). Tinerii actori 
au întruchipat apoi mari eroi ai 
tragediei grecești („Labdacizii“). 
Acum se află in repetiție dra
matizarea studentului Silviu 
Pureărete după „Jurnalul unui 
nebun“ de Gogol. O altă parte 
a studenților pregătesc un spec
tacol cu una din cele mai cu
noscute comedii ale lui Goldoni. 
„Hangița“. Foarte curind va în
cepe munca de pregătire a pie

Primul, prima, primii
în fiecare seară, înainte de a 

pleca de la Casa de cultură a ti
neretului din sectorul 8, mă așez 
pentru cîteva minute pe un 
staun din biroul directorului și 
privesc. îndelung, trei diplome 
înrămate și prinse pe perete. 
Diplomele sint vechi, au fost 
obținute la începutul anului 1971 
cu prilejul celui de al X-lea 
Concurs pe tară a formațiilor de 
amatori muzicale și coregrafice 
— locurile II și III in faza mu
nicipală cu formația de dansuri 
populare și grupul vocal-folclo- 
ric și locul II. in finală, cu dan
surile moderne. Cu excepția an
samblului folcloric ..Bucur“ ale 
cărei apariții publice sint tot 
mai problematice din cauza lip
sei costumelor, tot ceea Ce exis
ta pe vremuri s-a destrămat. 
Pretextul care ține loc de expli
cație in asemenea împrejurări a 
fost invocat, pină nu d ■ mult, 
și la ..Modern-club“: lipsa de 
receptivitate a tinerilor. Mi-am 
pus, firește. întrebarea dacă și 
în ce proporție merită să acorzi 
credit unei astfel de explicații.

Ne aflam in urmă cu o lună, 
și ne mai aflăm și astăzi in si
tuația de a constata că. intr-ade
văr, tinerii par să cam fi ui
tat pe ce drum se ajunge la 
..Modern-club“ Așa că cea mai 
mare parte a timpului care s-a 
scurs după declanșarea ..experi
mentului C_8" am folosit-o pen
tru a observa, cu prilejul diver
selor acțiuni care aveați loc. 
reacțiile participanților. Ca să 
poți vedea mai bine, nu-i sufi
cient să întrebi, să faci chestio
nare la care el să răspundă ,.cc 
dorește“ ci să-1 pui chiar in si
tuația de a alege în mod con
cret. N-am fost scutiți în această 
perioadă de surprize mari. Am 
constatat de exemplu că un pro
ces public nu tocmai bine orga
nizat. cu multe, prea multe vor
be pregătitoare, nu i-a impresio

sei „Oamenii cavernelor“ do 
Wiliiam Saroyan. Sperăm ea 
pină la sfirșitul stagiunii să pu
tem prezenta pe scena Studiou
lui și piesa autorului grec con
temporan Stratis Karras, „Paz
nicii de noapte“. Ceea ce carac
terizează această promoție este 
un accentuat spirit de echipă. 
O altă particularitate a pro
moției este existența în pa
ralel cu clasa prof. George 
Carabin a unei clase ger
mane condusă de conf. univ. 
Petrică Vasilescu. Ca spectacol 
de clasă, ei au prezentat in 
București și în mai multe orașe 
din județele Brașov și Sibiu 
piesa Iui Peier Weiss. „Mokin- 
pot“. Spiritul de echipă s-a ma
nifestat și prin angrenarea stu
denților de la clasa germană în 
toate spectacolele studenților 
regizori.

— Ce a întreprins Studioul 
pentru mai buna cunoaștere a 
acestei promoții ?

— Am amintit cu puțin 

CORESPONDENȚĂ DE LA „MODERN - CLUB“
--------„ « ~—   ... ....________________ __________

nat prea mult pe cei peste o 
sută de tineri prezenți acolo. Am 
mai constatat că un dialog des
pre O.Z.N. care știm, in genere, 
că pasionează cercuri dintre 
cele mai largi, rămine fără ecoul 
firesc. Și. iată, un concert mu
zică preclasică smulge ropote de 
aplauze, dovezi ale unei indiscu
tabile acceptări. Cum și de ce 7

în primul caz intențiile mo
ralizatoare fuseseră prea vădite. 
Reprezentanții legii. îndemnați, 
desigur, de cele mai bune inten
ții ingroșaseră fabula subliniind 
inutil de nenumărate ori învăță
turile ce se desprindeau oricum 
din natura cazurilor judecate. 
Concluzia: acțiunile noastre tre
buie să fie curățate bine de po
topul de vorbe ce le înconjoară 

CLUBUL MODERN 
Șl COLABORATORII SĂI

• Echipele de teatru de improvizație nu sint in fond o nou
tate de ultimă oră. Totuși felul in care iși propune Casa de cul
tură a tinerelului din sectorul 8 eu concursul cercetătorului Ti- 
lieriu Ban de la Academia de știute sociale și politice să alcă
tuiască o asemenea echipă reprezintă un fapt inedit. Subiectele 
vor fi luate din sfera de preocupări cotidiene ale celor pe care 
dorește să-i reprezinte pe scenă. Locurile disponibile în echipă 
pot fi ocupate numai prin concurs. Proba de concurs: fiecare 
concurent va avea la dispoziție, după cel puțin un sfert de oră 
de meditație, două minute pentru a improviza pe o temă ce
rută de publicul aflat în sală. Cel interesați vor avea prilejul 
să-și verifice aptitudinile dramatice specifice teatrului de impro
vizație miine, duminică, in pauzele serii de dans de la Modern 
Club.

• Liceul de muzică „George Enescu" susține o stagiune edu
cativă permanentă in sala mare de la Modern-club. Duminică 10 
februarie orele 11, Liceul de muzică vă invită ia Ateneul Român 
la un concert extraordinar consacrat celei de a 30-a aniversări 
a Eliberării patriei.

M. T.

înainte, in acest sens, turneele 
clasei germane. Spectacolul cu 
„Bucătăria“ a fost prezentat la 
Casa de cultură a studenților 
unde s-a bucurat de o bună pri
mire. Cum știți, pe 13 fe
bruarie (orele 19.30), ace
lași spectacol va fi prezentat 
în cadrul „Modern Clubului“. 
Ne-am mai propus prezentarea 
unor spectacole cu „Lumea cit 
o fi“ la mari întreprinderi 
bucureștene, cum este de pildă 
Uzina „Republica“. Intenționăm 
să mai organizăm spectacole 
urmate de discuții. Un prece
dent există in întîlnirea realiza
torilor spectacolului „Lumea cit 
o fi“ cu cronicarii bucureșteni. 
Ne propunem, de asemenea, să 
prezentăm cele mai bune spec
tacole ale stagiunii in sălile u- 
nor teatre bucureștene. încura
jăm și sprijinim inițiativa aso
ciației studenților din institut 
de a pregăti un spectacol de 
divertisment.

DANA DUMA

adesea. în cazul slabului inte
res,față de O.X.N. (!) explicația 
este că specialistul invitat nu 
și-a onorat promisiunea dar nici 
măcar nu s-a ostenit să ne pre
vină in vre-un fel că nu va veni. 
Unii călătoriseră o oră și jumă
tate ca să ajungă de pe Șoseaua 
Giurgiului pină la ..Modern- 
club". Dar filmele științifice pro
iectate n-au fost suficiente 
pentru a le menține interesul. 
Voiau să pună întrebări și n-a- 
veau cui. In sfirșit. in al treilea 
caz. primul concert de inițiere 
muzicală din ceea ce va fi o 
stagiune permanentă la „Mo- 
dern-club". idee pe care tovaTășa 
Stela Cameniță, o adevărată 
prietenă a ..Modern-clubului". 
directoarea Liceului de muzică 
„George Enescu“ s-a angajat să 
o sprijine cu toată seriozitatea, 
s-a dovedit a fi. în pofida strin- 
gerilor noastre de inimă, un suc
ces real pentru că aici n-au

PUBLICUL ESTE 
NU NUMAI AȘTEPTAT 

DAR SI CĂUTAT f
Un teatru tînăr în vizită 
la tinerii săi spectatori

Fenomenul teatral actual se 
află intr-un perpetuu război cu 
spațiul geografic. Metropola, în- 
tr-o continuă expansiune teri
torială. este in căutare de noi 
mijloace de valorificare a po
tentelor culturale. în cuprinsul 
acestor măsuri, legate in ’mod 
direct de politica diversificării 
formelor de transmitere a spec
tacolului teatral, se înscrie și 
inițiativa creării de itinerare 
pentru spectacolele bucureștene

existat nici un fel de abateri de 
la ceea ce tinărul se și aștepta 
să primească — programul, ți
nuta interpretării. respectarea 
orei de începere anunțate, totul 
dovedea că cei ce ne oferiseră, 
in modul ccl mai dezinteresat, 
concursul intr-o inițiativă cura
joasă și nobilă știau să ia sea
ma la propria lor reputație, la 
respectul datorat publicului, mai 
cu seamă că publicul acelei seri 
era format din tineri care mi-au 
declarat că’ vin pentru prima 
oară la ud concert, că pină a- 
tunci n-au văzut o orchestră 
simfonică pe scenă decit la tele
viziune și că n-au obișnuința 
frecventării sălilor de concerte, 
a prestigiului așezământului care 
ii găzduia.

Alți cițiva pași — constituirea 
grupului de membri fondatori ai 
prietenilor turismului „Glob- 
trotters". ai cercului „Rampa“ de 
artă teatrală, montaje literare 
și recitatori, selectările de tineri 
dotați pentru formațiile muzica
le — primii pe un drum care 
poate să fie incontestabil ' de 
bun augur, n-au făcut decit să 
consolideze concluzia sugerată 
de către întimplările prezentate 
pină acum : că reușitele depind 
numai de preocuparea noastră 
de a îmbina observația și cerce
tarea cu acțiunea, că întrebările 
de tipul „Ce v-ar place ?“ pot 
stîrni răspunsuri evazive „Ceva 
interesant“, de unde nu înțelegi 
mare lucru, că trebuie să lăsăm 
deoparte speculațiile inutile și să 
vedem pe viu. să modelăm din 
mers tipuri de acțiuni și să le și 
facem, să le verificăm. în func
ție de reacții manifestate des
chis. prompt, ușor de sesizat și 
de priceput. Pentru că primul 
pas trebuie să semnifice, la 
„Modern-club“ ca și in oricare 
altă parte, prima acțiune prac
tică, aceasta fiind și singura în 
măsură să ne aducă primii par- 
ticipanți. Simpla întrebare „ce 
vreți să vedeți", simplul sondaj 
neinsoțit de activități nu rezolvă 
nimic.

MIRCEA TACCIU

ale actualei stagiuni. Teatrul re
nunță la imobilitatea sediului 
său. în căutare de public, inten- 
ționînd să comunice în mod 
predominant idei și mai puțin 
atmosferă, teatrul, mijloc de 
transmitere al unor adevăruri 
sociale, angajate, solicită din ce 
în ce mai mult atenția zonelor 
mai depărtate de centru, dina- 
mizind activitatea caselor de 
cultură, a cluburilor muncito
rești. Actul în sine prefigurează 
dezvoltarea unor lăcașe de cul
tură umbrite pină acum de e- 

.^Trxgșc^nța-centEului.............
In acest: sens, studioul Insti

tutului de artă teatrală și ci
nematografică împreună cu 
..Modern Club“-ul sectorului 8 
U.T.C. a luat inițiativa organi
zării unei seri de teatru. Spec
tacolul cu piesa ..Bucătăria“ va 
părăsi sediul studioului pentru 
a avea loc în sala clubului de 
tineret. Este un bun prilej de 
cunoaștere a promoției de actori 
care vor absolvi institutul anul 
acesta, de intilnire. sperăm efi
cientă. între tinerii actori și ti
nerii spectatori.

Teatrul a făcut nenumărate 
demersuri pentru apropierea de 
spectatorii săi. Renunțar°n tot 
mai tranșantă la fast, extinde
rea locului de ioc oină in mij
locul spectatorilor, realismul in
terpretării. toate acestea au ca 
scop risipirea haloului de inac- 
cesibilitate care învăluie scena. 
Prezentarea piesei „Bucătăria“ 
intr-un club de tineret, iritr-o 
ambianță familiară spectatori
lor. va face, credem, posibilă 
anularea distanței dintre public 
și scenă. Tinerii actori vor fi cu 
siguranță stimulați de recepti
vitatea unor spectatori tineri. 
Credem că mesajul grav al pie
sei. patosul ei angajant vor fi 
mai bine primite de un public 
apropiat ca vîrst.ă și necomple
xat de vedete. Pentru actori, a- 
ceastă experiență înseamnă 
confruntarea cu alți spectatori 
decît cei de la sediu, .este un 
prilej de verificare a adaptabi
lității postulate de meseria lor.

Nu poate fi ignorat aspectul 
educativ al acestei acțiuni. în- 
tr-o sală in care sa dansează, 
se ascultă muzică. în care în 
general tineretul se distrează, 
vor fi auzite replicile unei bune- 
piese militante.

Așteptăm ziua de 13 februarie 
ca pe o confirmare a speranțe
lor noastre, așteptăm această 
întilnire pe care o dorim efici
entă dar și plăcută.

COSTIN ANTONESCU 
DANA DUMA

EL : Pe mine mă cheamă Mo
rarii Nicolae. Am șaptezeci și 
patru de ani. Meseria mea de 
bază a fost muncitor la Oțelul 
Roșu.

EU : Specialitatea 7
EL : Poftim 7
EU : în ce specialitate ?
EL : A 1 Am fost Șef cupto

raș.
EU : Cum 1 !
EL : Șef cuptoraș.
EU : Ce înseamnă asta 7
EL : înseamnă că eu trebuia 

să răspund de tot materialul 
care se băga în cuptor ; să am 
grijă de lingăuri, să fie bine 
încălzite ; să urmăresc să iasă 
materialul bun și să conduc 
oamenii in așa fel incit să fie 
producție cit mai mare.

EU : Cu alte cuvinte erați un 
fel de maistru ?

EL : Eram șef cuptoraș.
EU : Dar ca răspundere...
EL : Răspundeam de materia

lul care intra, care ieșea și de 
temperatură.

EU : Ați urmat in prealabil o 
școală de specializare 7

EL : în timpul acela nu erau 
școli. Da’ eu am avut cunoștință 
de meserie, din ce m-au Învățat 
meșterii mai bătrini de la fa
brică. De la ei am aflat tot ce 
mi-a trebuit să știu.

EU : Cum ați ajuns muncitor 
la uzină 7

EL: Șef cuptoraș 7
EU : Da, șef cuptoraș.
EL : Am avut niște prieteni 

care mă tot chemau să lucrez 
Împreună cu ei. Ei se băgaseră 
la uzină prin 1924 și trăgeau de 
mine să mă bag și eu. 
Și pină la urmă, m-am 
băgat. în 1926 a fost asta. Și 
după aia nu mi-a părut rău. Ba 
nici acum nu-mi pare ! Că eu, 
dacă am fost băgat atunci in 
servici, am acum la șaptezeci și 
patru de ani o pensie de 1200 
de lei. Și, separat de asta, încă 
o pensie de 180 de lei de la 
colectiv.

EU : Cum trebuie să fie după 
părerea dumneavoastră un bun 
muncitor 7

EL : Muncitorul se zice „bun" 
cînd îi place lucrul pe care il 
face ; cînd are drag de mese
rie. Cind nu schimbă locul. Dar 
dacă omul nu are plăcere de 
meseria lui, oricită calificare ar 
avea, ăla nu poate fi un mun
citor „bun“.

EU : De unde sinteți dum
neavoastră. tovarășe Moraru ?

EL, : Ce ?
EU : De unde sinteți 7
EL : Din comuna Glimboca.
EU : V-ați născut aici 7
EL : Da. Acum șapteșpatru de 

ani.
EU : Cum era pe atunci 

Glimboca 7
EL : Pe vremea aia comuna 

noastră era o comuna înapoia
tă : casele erau mult mai slabe, 
oamenii nu umblau așa de bine 
îmbrăcați. Cu toate acestea 
glimbocanii noștri iși zbăteau 
toată ziua capurile după averi; 
se băgau datori, făceau cheltu
ieli mari și pină la urmă ajun
geau la năcaz. Nici treabă nu 
făceau cum fac acum. Acum 
majoritatea lucră la uzină. 
Tși fac câși noi. trimit copiii la 
școală, iși cumpără mobile. Nu 
mai stă nimeni ca înainte cu 
strujace și cu paie în saltele. 
Astăzi toate saltelele din Glim- 
boea sînt. pline cu' puf !

EU : Cum au privit pe vre
muri consătenii dumneavoastră 
faptul că v-ați angajat la 
uzină 7

EL : Cum să vă spun 7... Pot 
spune că am avut in trecutul 
meu multe greutăți. Am rămas 
fără părinți încă de la cinșpe 
ani. Fără mamă, fără tată, îară 
frați, fără surori. Primul a 
murit taică-meu, cu oca
zia războiului mondial. După 
aia mama și abia după aia fra
tele meu. Deci am rămas singur 
in casă. După un an de zile, ia 
vîrst.a de șaișpe ani m-am căsă
torit cu soția mea. Și ea mi-a 
făcut doi copii pe care i-am în
surat in Otelul Roșu. Și eu am 
dus o viață așa : pină la 26 de 
ani am lucrat acasă ; iar după 
26 de ani, cind am văzut că nu 
ies la socoteală cu agricultura, 
m-am băgat la industrie. Iar 
acolo am lucrat pină la virsla 
de cincizeci și cinci de ani. La 
cinci zeci și cinci de ani m-am 
lăsat la pensie. Da’ în 1958 uzina 
m-a chemat înapoi pentru că 
s-au apucat să facă un cuptor 
nou. Și, cum eu știam felul 
cuptoarelor de la Oțelul Roșu, 
m-au ținut la uzină doi ani de 
zile. Iar după aceea mi-au . dat 
drumul înapoi, in pensie. Dar și 
ca pensionar am mai lucrat o 

vreme ajutind C.A.P.-ul nostru 
în calitate de vicepreședinte.

EU : Unde v-a plăcut mai 
mult 7 La uzină sau la C.A.P. ?

EL : Peste tot au fost greutăți. 
La uzină, de multe ori se cerea 
producție mare șl nu putea) să 
o dai ; uneori nu se încălzea 
fierul cum trebuie, alteori se 
spărgeau cuptoarele. Dacă se 
spărgeau îți punea vina că de 
ce s-au spart ! Păi cuptoarele 
nu țin pină-i lumea, se mai 
sparg și ele ! Odată a picat 
bolta la un cuptor. Au venit 
atunci toți șefii și au început 
să mă întrebe : că de ce a picat 
bolta 7 Păi, a picat pentru c-a 
picat ! A fost o discuție mare 
Rtunci ! Pină la urmă am ridi
cat bolta la loc și s-a terminat 
și discuția.

La C.A.P. ai și aici multe 
pe cap. Mai ales ca vicepre
ședinte ; trebuie să fii și mun
citor, să știi să faci și econo
mii, să știi și cînd să cheltu
iești. Avantajul meu a fost că 
la vîrsta pe care o aveam am 
putut cunoaște pe toți oamenii : 
și pe cei bătrini. și pe cei tineri, 
în trecut mai bătrînii noștri nu 
puneau prea mare bază pe

Interviu realizat de
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muncă ci se încredeau mai 
mult in comerț. Era la noi aici 
unu' Simon Glonț : ăsta, de cite 
ori lua o leacă de țuică in or
ganism. începea să bată cu 
pumnul în masă și striga : „Pu
neți mă. banu in circulație ! Fa
ceți banu să circule ! Dați pu
tere banului !“ Iar el ținea ba
nii ascunși, in grajd.

Dar comerțul nostru nu mer
gea întotdeauna bine. Totuși 
oamenii nu țineau seama de 
asta și căutau să umble cit mai 
făloși, să le facă pe toate după 
capul lor și să nu dea socoteală 
la nimeni. Se băgau datori și 
cind nu mai aveau eu ce plăti 
datoriile începeau să vindă pă- 
mint ca să se împace cu banca.

în momentul de față majori
tatea glimbocanilor sînt salariați 
la uzină, de unde primesc bani 
de cite două ori pe lună ! într-o 
casă-s două salarii, in alta 
trei, în alta chiar patru. Și 
dacă vin bani de opt ori pe lună 
într-o casă, apoi trebuie să vă 
giridiți că e un mare lucru. în 
1926 cînd m-am băgat eu la 
uzină nu eram acolo decit trei 
.glimbocani. Și lumea mă batjo
corea in tot felul. Ridea că eu, 
om cu patru hectare, am ajuns 
să merg să lucrez la uzină ! Iar 
acum, cînd sute de glimbocani 
s-au angajat la uzină, oamenii 
și-au dat seama cine a avut 
dreptate.

EU : Dumneavoastră personal 
cum participați la viața ob
ștească a satului 7

EL : în primul rind, eu parti
cip de fiecare dată cînd e vorba 
de dirijat, ceva. Eu la toate di
rijările sint prezent. Mobilizez 
cit mai mult popor și suprave
ghez să se facă treabă de cali
tate.

Alteori cînd e vorba de orga
nizat ceva. organizez : alteori 
cind trebuie dusă muncă de lăs 
murire cu oamenii, ii lămuresc. 
In calitate de deputat eu sunt 
interesele comunei pe la dife
rite conferințe. De exemplu, a- 
cum cițiva ani, am fost chiar 
la București. La Minister. Tre
buia făcută la noi o canalizare 
a Bistrei și proiectanții au zis 
să se canalizeze Bistra pe lingă 
cășile noastre. Eu eram pe 
atunci deputat raional. Și îm
preună cu primarul, cu secreta
rul Sfatului și cu încă cițiva oa
meni din sat nu am fost de 
acord să se facă canalizarea în 
aprooierea caselor.

EU : De ce 7
EL : Păi ce ne făceam dacă 

creștea apa 7 Ne strica casele, 
gospodăriile, tot...

Daa... Și noi am făcut atunci 
o proclamație către București. 
Iar Bucurcștiul. citind procla
mația, ne-a chemat la el. Am 
plecat din comună următorii : 
eu — ca deputat raional. Prima
rul Sfatului — ca primar și se
cretarul Sfatului care era cu 
noi. Toți trei ne-am fost hotărit 
să spunem una. Acolo la Bucu
rești erau proiectanți, oameni 
mari de la direcția apelor. Și tot 

felul de savanți de pe la toate 
ministerele. Și ăștia o țineau În
truna să facă canalizarea in 
apropiere de sat. Iar noi n-am 
putut li de acord cu ei, nici in 
ruptul cepului. Și asta a fost 
intr-o luni.

Atunci, tovarășul care condu
cea lucrările, un general de 
acolo, din minister (era chiar 
generalul director ai apelor), 
ne-a ’ spus : „Venifi mai bine 
simbătă. Eu voi chema pină 
atunci toți specialiștii din țară 
să-și spună și ei ideile ca nu 
cumva să dăm greș. Că, să 
știți, canalizarea asta a voastră, 
e o chestiune foarte impor
tantă“.

Bine. Am venit acasă, ne-am 
odihnit toată ziua de marți ; 
iar miercuri ne-am sfătuit cu 
satul Și satul a hotărit că e 
musai să ne ducem iarăși să 
rezolvăm năcazul canalizării.

Joi am stat acasă, am mincat, 
am băut, iar vineri dimineață 
am fost iarăși pe drum. Am luat 
trenul accelerat cu locuri re
zervate, și seara eram în Bucu
rești. Iar la București se strin- 
sese un puhoi mare de șpeția- 
lișli ! Veniseră toți șpețialiștii 
din țară, de ia cei mai mari 
pină la cei mai mici. Și a În
ceput atunci sfada dintre noi ți 
șpețialiști. Ei erau foarte mulți ; 
unii iși învățaseră vorba de mai 
Înainte, alții citeau din hirtii, 
alții făceau desene; da’ nu țtiu 
cum — parcă toți se juraseră 
să canalizeze Bistra pe lingă 
cășile noastre I Da’ nici noi nu 
ne-am lăsat. Pină cind. unii 
șpețialiști, văzind unde este 
dreptatea, au început, dintr-una 
intr-alta, să se înhăiteze cu noi. 
Iar după citeva ceasuri, situația 
ajunsese așa : jumătate de țpe- 
țialiștl era cu noi, jumătate era 
împotriva noastră. Iar generalul 
director stătea in cumpănă să 
ne fie dușman sau prieten și 
tăcea și se uita drept inainte. 
Dar numai ce a început el să 
vorbească s-a dovedit imediat 
că trecuse de partea noastră. 
Atunci și șpețialiștii ăștia care 
fuseseră împotriva noastră au 
trecut degrabă la noi. Și toți au 
văzut că noi avem dreptate. Da' 
generalul a zis că nici ața nu 
e bine ; că decit să ne prea 
grăbim, mai bine să facem cu 
toții o ieșire la fața locului.

Și ei au venit la fața locului. 
Au văzut Bistra, au văzut ca
sele, și au ințeles că e bine cum 
am zis noi. Deci canalizarea s-a 
făcut pe albia veche, departe de 
case. Iar pentru lucrul ăsta sa
tul a păstrat o mare recunoș
tință lui tovarășu Blajovici, 
deputatul nostru de aici, care 
ne-a sprijinit in direcția cea 
mai bună.

EU : Nu înțeleg, aveau proiec
tanții vreun interes sâ canali
zeze Bistra pe lingă case 7

EL : Știu eu 7 Cred că intere
sul lor a fost mai mult ca dese
nele lor să rămină așa cum 
le-au ..desemnat dinții. Că in fe
lul cum pictaseră ei Bistra și 
valea nouă, le ieșea mult mai 
ieftin. Dar corect era să se facă 
după omenie ; și in privință 
asta s-a scris și la ziar, iar zia
rul a fost tot de partea noastră.

EU : Mai citiți ziarele 7
EL : Oarecum.
EU : Ce urmăriți în special 7 
EL : Mai special eu urmăresc 

cum merg producțiile in țară. 
La virsta mea am și eu această 
plăcere să văd cum lucrează ti
nerii. Să văd dacă lucrează mai 
bine sau mai rău decit noi. $i 
ce văd 7 Văd că toluși ei se pre
gătesc cu bucurie de sărbătoarea 
asia cu a treizecea aniversare. 
Văd cum producțiile-s de la o 
zi la alta tot mai mari și asia 
mă bucură. Cum să nu fiu 
bucuros cind văd că și tinerii de 
astăzi lucrează bine, așa curii 
lucram și eu in tinerețile mele ; 
că și pe atunci, chiar dacă nu 
era democrație, noi muncitorii 
iot simțeam nevoia să ne facem 
datoria.

EIJ : Tovarășe Moraru. ce eve
nimente mai deosebite v-au a- 
tras atenția în Ultima vreme 7

EL : Evenimente mai din co
mună sau din ce-am auzit de 
pe la radio, din străinătate 7

EU : Do unde preferați dum
neavoastră.

EL : .Hm. Nu mai țin minte 
bine, să fi fost ieri, sau poate 
alaltăieri, am citit un ziar. Iar 
în ziar scria despre o carte 
nouă care a fost făcută tocmai 
in Anglia. Și cartea asta toată, 
era despre tovarășul Ceaușescu. 
Scrie in ea și despre puterea lui 
tovarășu’ Ceaușescu și despre 
felul cum știe dinsul să conducă 
țara. Scrie cum a scos-o dinsul 
de la năcaz și de la sărăcie și 
cum a dus-o in starea de azi. Și 
eu am căzut pe ginduri ; iar 
după aia m-am bucurat foarte 
tare. Că mi-am spus : dacă nu
mele lui Ceaușescu și cuvintul 
lui au ajuns tocmai in Angli,! 
de-au început englejii să facă 
cărți cu sute și Sute de pagini 
despre dinsul. asta înseamnă că 
lumea a văzut ce izbindă mare 
s-a- făcut în Țara Românească ! 
Și izbinda noastră a fost fără 
arme, fără război, fără dușmă
nie. Am lucrat numai noi prin 
oamenii noștri și prin puterile 
noastre !

(Urmare din pag. I)

grâte, centrul de calcul al. insti
tutului care este foarte puternic. 
Pe cînd la alte facultăți se face 
același tip de proiecte cițiva ani 
la rind și nu cred că dotarea 
necorespunzătoare devine întot
deauna o explicație. Astfel, de 
exemplu, ni s-a dat să construim 
un dispozitiv de citire a datelor 
pentru un sistem de introducere 
a datelor. La Tîrgul internațio
nal de la București o firmă din 
străinătate a prezentat o mașină 
cu un dispozitiv care desena ; 
am și lucrat la ea. La facultate, 
dispozitivul urma, cum v-am 
spus, să fie utilizat pentru'citire.

— Lucrarea premiată la Ti
mișoara devine o lucrare de di
plomă ?

— Oarecum. Ea se intitulează 
,,Conducerea decizională a sis
temelor automate“. Dealtfel, 

„DACĂ UN STUDENT SPUNE CĂ
tema mi-a fost sugerată de pro
fesorul Penescu, creatorul teoriei 
sistemelor lâ noi. El mi-a reco
mandat și bibliografia. Dar așa 
cum spune domnia-sa de obicei 
„o carte trebuie citită iar nu 
crezută ; nu-ți fie teamă dacă 
nu ești de acord cu o relație și 
freia numai ceea ce înțelegi“.
ndemnul de a citi conține, deci, 

un punct de vedere foarte activ, 
care depășește asimilarea obișnu

ită. Am început prin a citi două 
articole ale inginerului Rădă- 
ceanu publicate în Revista de 

studii și cercetări de electroteh
nică. Lucrarea premiată în tio- 
iembrie are în vedere sisteme 
nu prea complicate : sistemul 
este redus la o aproximație, la 
un model matematic. Care este 
problema ? în cadrul unui sis
tem, subsistemele sînt interconec
tate. Dispariția unui subsistem 
sau dereglarea legăturilor dintre 
subsisteme are consecințe une
ori fatale asupra sistemului.

Deci, trebuie găsită o comandă 
care să înlăture efectele conexi
unii subsistemelor asupra siste
mului. Dacă reușesc să conduc 
optim fiecare subsistem și tota
litatea lor, legăturile nefiind im
plicate, înseamnă că voi realiza 
conducerea optimă a sistemului 
însuși. Deci, introducînd niște 

programe, calculatorul acțio
nează direct sau printr-o co
mandă de mînă. Am prezentat 
profesorului meu această lucrare 
și mi-a propus s-o dezvolt după 
o altă viziune, avînd în vedere 
nu sisteme ordonate, ci aleatoare, 
întîmplătoare. Adică, să am în 
vedere condiții de perturbați! și 
să găsesc o soluție după care 
chiar și în asemenea condiții să 
se obțină rezultatele cerute de 

comandă. Deci, trebuie să folo
sesc statistica matematică, să-mi 
extind studiile.

— Se înțelege că ai o bază 
matematică importantă.

-— Am căpătat-o în anii I. II. 
în liceu n-am făcut pasiune 

pentru matematică. Am venit la 
Automatică pentru că mi s-a 
spus că e frumos ; în anul I mi 
s-a părut că e urit; în anul II și 
mai unt. Recuperam la matema
tică, dar în momentele de răgaz 
făceam tot ceea ce îmi plăcuse 
înainte — literatură. Este pra
gul peste care cei care n-au tre
cut s-au pierdut. Pentru că dacă 
nu găsești ce să faci, la facul
tatea noastră te pierzi. în anul 

III eu l-am întîlnit pe profeso
rul Penescu. M-am înscris in
tr-un cerc științific studențesc 
din curiozitate. Prima lucrare la 
care am colaborat a fost un sti
mulator electronic cardiac. Ini
țiatorul a fost profesorul Pe
nescu. Dealtfel, foarte multe 
proiecte de diplomă conduse de

ARE O
domnia-sa, chiar dacă nu au de
venit celebre, au realizat aparate 
capabile să funcționeze. Și a- 
ceste aparate pot fi din ce în 
ce mai noi. In anul III am as
cultat un curs de Tehnici de cal
cul făcute de un elev al profe
sorului •— profesorul Vlad îones- 
cu. Acum, după doi ani, l-am 
reaudiat și este complet nou. în 
urmă cu doi ani îl rugasem pe 
prof. Vlad Ionescu să ne poves

tească o carte în pregătire pentru 
tipar: „Sisteme liniare“. Și auto
rul eră interesat, dorea să știe 
dacă „prinde“ la studenți. „A 
prins". Acum profesoml Penescu 
termină cartea „Teoria generală 
a sistemelor“ care vă apărea în 
cursul acestui an, dar de pe a- 
cum primele capitole circulă

IDEE...“
multiplicate de noi. Cărțile apar, 
dar nu te poți lipsi de prelegeri. 
Dincolo de cărți, la curs afli lu
cruri pe care nu le vei găsi în 
cărți și nu le vei mai auzi nicio
dată. Profesorul nu se repetă. 
Dacă un student vine și îi spune 
că are o idee, profesorul îl ia 
de la început în serios, îl ascultă, 
nu are nici un fel de prejudecăți 
și nu-i suspectează tinerețea. E 
foarte important să fii ascultat 

la timp, dar și observat la timp. 
Cînd am pregetat, cînd m-am 
plîns că nu pot rezolva ceva am 
fost întîmpinat „cum nu poți ?! “ 
Și am mers mai departe, am 
înaintat, deseori am și reușit. În
tîlnirea cu profesorul mi-a a- 
dus revelația riieseriei: automa
tistul este un inginer de sistem; 
locul său în producție trebuie 
să se coreleze cu al altor spe
cialiști, să conceapă, să utilizeze, 
să pună în funcțiune și să pre
dea ,,la cheie".

— Este, se pare, ceea ce-ți 
dorești nu numai pentru anul 
1974, anul absolvirii, ci pentru 
întreaga meserie.

— Este o dorință tot atît de 
apropiată pe cit de îndepărtată 
poate fi realizarea ei. Politețea 
mă îndeamnă să vă întreb și eu 
despre vreun proiect profesional, 
acum lâ început de an.

— Să-l cunosc pe profesorul 
dumitale.
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M.G., '18 ani, Galați:
„(...) E posibil oare, atunci cînd iubești cu adevărat, 

să nu fii gplos? Eu cred că cineva care nu e gelos, nu 
iubește cu- adevărat (...)“

Ce eaezi tu e una, ce 
cred eu poate fi alta, așa 
că lucruî cel \ mai înțelept 
pe care! îl avem de făcut 
amîndoi este să ne dumi
rim din capul locului ce 
sens dau niște oameni mai 
breji ca noi ciiyîntului ge
lozie. Hai să-i' alegem pe 
psihologi, că-s mai în ma
terie. Aceștia,. în marea 
lor majoritate,; încep prin 
a face o distincție între 
dorința de a nu fi înșelat 
în sentimente, de către 
ființa iujbită, dorință pe 
care o apreciază -pe deplin 
morală și logică afectiv — 
și sentimentul cuiva care, 
prfvindu-și omul drag ca 
pe o proprietate personală, 
se manifestă ca atare, fi
ind incapabil să țină sea
ma că partenerul (parte
nera) are o personalitate 
de om liber ce n-are chef 
să se considere i un bun 
care poate fi acaparat, de
venit proprietate.. Deși, în 
accepția curentă, dorința 
legitimă de a nu. fi înșe
lat în sentimente poartă 
și ea numele de gelozie, 
psihologii nu-i zio așa. Nu 
i-au găsit încă un nume 
generic, dar sînt convinși că 
ea circulă în mod «clandes
tin sub titulatura de gelo
zie. Celuilalt sentiment, 
căruia îi spun gelozie, îi 
pun în spinare o obîrșie 
deloc onorabilă, arătînd că 
el pleacă de la neîncrede
re, de la egoism, de la 
ignorarea virtuților ființei 
iubite, sfîrșind prin a de
grada dragostea.

Iată de oe, acceptînd 
raționamentul acestor oa
meni informați, nu m-aș 
alia credinței tale că ci-

neva care nu e gelos, nu 
iubește cu adevărat. Ce 
legătură să aibă iubirea 
adevărată — savant ames
tec de stimă, tandrețe, 
grijă, înțelegere — cu 
suspiciunea, cu impulsul de 
șicană, cu gîndul de răz
bunare pe care gelozia le 
naște, le crește la sînul ei 
sterp și, nu rareori le 
împinge spre acte tragice. 
Dacă m-ai fi întrebat ast
fel : „E posibil oare, ca a- 
tunci cînd iubești cu ade
vărat, să nu dorești (chiar 
cu o dorință chinuitoare) 
să nu fii înșelat în sen
timente ?“ ți-aș fi răspuns 
prompt: nu, așa ceva nu

împrumuta ea pînă primeam ceva bani de acasă, ac- 
ceptînd rar, la ea, o ceașcă de ceai și numai atunci cînd 
puteam și eu să-i aduc o floare ori niște prăjituri — 
acum am trecut la o fază superioară a mîndriei mele, 
declarindu-i că sînt gata să n-o mai văd pînă cînd nu 
voi avea o situație egală cu a ei. Mi-a răspuns că asta 
înseamnă că n-o iubesc. I-am răspuns că tocmai asta 
înseamnă că o iubesc foarte mult. La 23 ani, cîți am, 
sint atît de matur ca să nu apelez la un sfat din partea 
do. V-am adresat aceste rînduri ca un pasionat cititor 
al rubricii „De la om la om“ care dorește ca proble
matica ei să cunoască o continuă variație(...)“

Mulțumesc. Ai reușit 
să-ți aduci contribuția la 
sporirea varietății proble
maticei rubricii. După 
oîte îmi amintesc, un ase
menea caz n-a mai apărut. 
Poate că nu trebuie soco
tit un caz, adică ceva ie
șit din oomun. Faptul că

care cred în dragostea lor 
curată. De altfel — și 
legat doar prea puțin 
de povestea ta — îți 
aduc la cunoștință că 
mă îngrijorează numă
rul mare de scrisori ale 
unor tineri ce pun pe sea
ma bîrfelilor, clevetirilor,

rea unui film joacă un rol 
covârșitor în existența 
noastră, puterea sa de in
fluență echivaiînd cu a 
unui ser miraculos, în sta
re să ne inoculeze, prompt 
și acut, sentimente de- 
clanșînd grave reacții po
zitive sau negative. Nu 
mă aștept, deci, de la un 
adolescent, întors de la 
o capodoperă a cinemato
grafului, să zicem, „Stra
da“, să parcurgă în două 
ceasuri de spectacol dru
mul spinos al înțelegerii 
dramelor omenești, gene
rozitatea sa atingînd, pe 
loc, parametri incalculabili. 
Tot așa, nu mă încui în 
camera mea, după ce fiul 
vecinului se întoarce de

e posibil, și poate că ni
mic nu e mai sublim decît 
că așa ceva e imposibil.

NUȘA T„ Găiești:
„Astă vară, la Festivalul de muzică ușoară de la Ma

maia, au fost premiate multe cîntece, dar de ce nu as
cultăm la radio și la televizor decît foarte puține dintre 
ele ?“

Nu știu. Poate că orga
nizatorii și-au zis că e mai 
bună o autocritică tîrzie,

decît niciodată. Sau poate 
că nu le-ai ascultat dum
neata !

LIA C., jud. Buzău:
„Visez mereu un băiat cu ochi albaștri, înalt, brunet. 

Dar... ghinion! Singurul din preajma mea care arată 
așa e însurat“.

Dramatica ta mărturisire șezi, ci ai coșmaruri, 
mă face să cred că nu vi-

TOMA L., student, Constanța:
„(...) Am situația materială a unui tînăr oare urmează 

o facultate, locuiește la cămin, ia masa la cantină și 
primește de acasă, de la familia din București, atît cit 
poate primi un fiu care mai are două surori și trei frați 
pe băncile școlii, întreținuți toți din munca unui părinte 
care nu-i barman, nu speculează butelii de aragaz și 
n-a avut inspirația să se facă stomatologi...) Iubesc o 
femeie cu cițiva ani mai mare oa mine, divorțată, cu un 
salariu mare de economistă, cu o casă frumoasă. O iubesc 
pentru multele ei calități de om, pentru căldura pe care 
o găsesc la ea. Sentimentele mele, vă asigur, ar rămîne 
aceleași și dacă posibilitățile ei materiale ar fi minime, 
dacă ar trebui să împart cu ea masa mea de la can
tină, iar în locul unei case largi și primitoare, ar trebui 
să ne întilnim într-o cocioabă expusă demolării. Sînt 
foarte sincer cînd vă destăinuiesc toate acestea. Este o 
sinceritate în care cred toți cei ce mă cunosc, prietenii 
mei, dar care e de necrezut pentru prietenele ei. Una 
dintre ele (...) implorîndu-mă să păstrez cel mai strict 
secret în legătură cu ce dorește să-mi comunice, mi-a 
scris acum cîteva luni în urmă că ea mă consideră un 
profitor și că va face pînă și imposibilul ca să-și salveze 
prietena din „ghiarele“ mele. Am păstrat pînă acum 
acest „strict secret“ și cu toate că și înainte de primirea 
scrisorii o refuzam pe femeia pe care o iubesc să mă 
invite la un cinematograf, știind că punga mea de stu
dent e totdeauna goală, refuzam și gîndul de a mă

n-au dispărut profitorii în 
relațiile sentimentale nu 
m-a condus niciodată la 
concluzia că cinstea de
plină în aceleași relații 
este o gîscă rară. Nu con
sidera însă că mă ames
tec în decizia ta, luată, 
cum spui, în urma trecerii 
la o fază superioară a 
mîndriei, mărturisindu-ți 
că n-o pricep (decizia, nu 
mîndria). Neavînd nici un 
motiv să mă îndoiesc că 
tot ce mi-ai scris e foarte 
sincer, pentru ce acest ul
tim act de bravadă care 
este declarația de a-ți re
trage „ambasadorii“ pînă 
cînd situația ta materială 
n-o va egala pe a ei ? Poți 
continua să nu accepți de 
la ea nici un fel de ajutor 
material care, te înțeleg 
perfect, lezează fireasca ta 
mîndrie de bărbat, dar la 
afecțiune se răspunde cu 
afecțiune. Puțin trebuie 
să-ți pese că gura lumii 
deosebește o „afecțiune de 
economistă, cu casă fru
moasă“ de o „afecțiune de 
student locuind la cămin 
și mîncînd la cantină“. 
Gura lumii, în sensul de 
manifestare mahalageas- 
că, de megafon hodorogit 
al unor indivizi avizi să se 
bage unde nu le fierbe 
oala, ne-a făcut și ne face 
mult rău, însă are și pute
rea ei o limită. Oricît ar 
ponegri o dragoste curată, 
nu va fi în stare s-o ucidă, 
bineînțeles dacă nu i se în
tinde o mînă de ajutor 
tocmai din partea celor

într-un cuvînt, pe seama 
„gurii lumii“, numeroase 
necazuri și nenorociri. In 
ce mă privește, atîta timp 
cît pot distinge opinia pu
blică de gura lumii, ulti
ma mă lasă rece, șușote
lile ei trec pe lîngă mine 
fără să mă atingă. Nu sîn- 
tem singurii noștri jude
cători, dar nici nu putem 
admite să ne judece orice 
babă cu limbariță, orice 
femeie topită după can
canuri, orice bărbat care 
crede în pasiențe și în 
viața de apoi!

Prof ATANASIE DI- 
MIU, București.

încercați să mă convin
geți într-o lungă (mult 
prea lungă pentru a o 
reda în întregime) scri
soare despre necesitatea 
de — vă citez — „a crea, 
noi dascălii, dv. ziariștii, 
părinții și alții, un front 
comun“ spre a interzice 
elevilor vizionarea „mul
tora din filmele care au 
năpădit piața“. Vă exprim 
un punct de vedere per
sonal, dealtfel așa cum 
se întâmplă întotdeauna la 
această rubrică, unde răs
punsurile nu le semnează 
„colectivul de redacție“, 
ci un om care își rezervă 
dreptul de a greși ca ori
care alt om. In acest sens 
am cutezanța să nu mă 
număr printre vocile co
rului care, osanînd arta, 
(inclusiv cea de a șaptea) 
îi exacerbează funcția, ve- 
hiculînd ideea că viziona

I.A., Sibiu:

la un western, temîn- 
du-mă să nu-mi înfigă în 
spate un cuțit de bucătă
rie sau să încerce să mă 
scalpeze. înțeleg rolul ar
tei, în general, și al filmu
lui, în special, aidoma i- 
mensei majorități dintre 
noi oare nu-și îngăduie 
spaimele unor pedagogi 
utilitariști-vulgari, gata să 
vadă, deopotrivă, catas
trofe și binefaceri, tineri 
schilodiți moral și de o 
frumusețe dumnezeiască, 
drept consecințe imediate 
și indiscutabile ale vizio
nării unor filme bune sau 
proaste. Nu sînt, deci, pre
cum dv., partizanul inter
zicerilor, dar dacă cumva 
ideea acestor interziceri 
v-a venit de la „multe fil
me care năpădesc piața“, 
nu pot să nu fiu de acord 
cu dv. că destule filme 
care năpădesc piața (peli
cule de spadă și pistol, de 
upercut și karate, de pal
me răsunînd sonpr și 
brînciuri în prăpăstii) ne 
iau cu frig. Evident, a- 
ceasta este o problemă a 
școlii, dar dascălii (chiar 
dacă vor face front comun 
cu noi, ziariștii, cu părin
ții și alții) vor realiza prea 
puțin alegînd soluția in
terzicerii și nu vor fi a- 
jutați, prin programări 
mai judicioase de filme, 
de către întreprinderea 
care se ocupă cu atari 
programări.

„Citesc multe scrisori în rubrica dv., dar ca a mea 
n-a fost nici una. Sînt tînăr, am 20 de ani și nu cunosc 
nimic din ce înseamnă viață. Poate din cauza părinților, 
poate din cauza mea. In 20 de ani n-am putut să-mi 
găsesc un prieten, sînt timid, închis, vorbesc puțin și 
tac mult. Fetele rîd de mine și se țin la distanță. Dacă 
aș fi unt, aș mai zice, dar sînt drăguț și înalt. Am ur
mat o școală profesională, am o califioare și un loc de 
muncă, dar după orele de lucru stau toată ziua în casă, 
chiar și revelionul l-am făcut dormind. Vă întreb pe dv. 
cum aș putea să devin și eu om, să mă bucur și eu de 
viață, să am prieteni, să ies în lume.

Ajutîndu-te singur. Pen
tru început, făcînd efor
tul de a vorbi cu tovarășii 
tăi de lucru ce se întîm- 
plă cu tine. Tot ce mi-ai 
spus mie, poți să le spui și

lor. Sînt sigur că te vor 
lua între ei, te vor scoate 
din casă. Primii pași sînt 
grei, pentru ceilalți îți 
vine pofta pe drum. Și, în 
orice caz, să nu mai faci 
revelionul... dormind !

IOSIF K. și TIBERIU N„ elevi, Craiova:
Sîntem doi prieteni, colegi .de clasă dintr.a-ntîia și 

pînă acum în ultimul an de liceu. In acești doisprezece 
ani, puține zile n-am fost împreună. Stăm și aproape 
unul de altul, avem și aceleași pasiuni comune. Una 
din aceste pasiuni este să punem pariuri. Nu pe bani. 
Așa, pe... glorie. Avem chiar și un caiet în care ne tre
cem fiecare pariu cîștigat de unul sau de altul. Dife
rența „la puncte“ nu-i prea mare. Intr-o singură zi am 
pus însă trei pariuri pe care le-a cîștigat unul singur, 
acela dintre noi care se numește Tiberiu. Aceste' trei 
pariuri au fost: 1) că vom intra în uniforme de elevi la 
un bar de zi unde se află afișat anunțul „Nu servim 
minorii cu băuturi alcoolice“ și vom fi serviți totuși, a 
zis Tiberiu, nu vom fi serviți? a zis Iosif; 2) că, deși nu 
sîntem fumători, vom merge cu cîte o țigară în gură prin 
centru, tot în uniforme de elevi și cu servietele sub braț 
și cineva ne va opri să ne atragă atenția, a zis Iosif, că 
nimeni nu ne va atrage atenția, a zis Tiberiu; 3) că vom 
merge la un spectacol al Teatrului de estradă din Bucu
rești, venit la noi în turneu, un spectacol oare se sfîr- 
șea aproape de orele 23, bineînțeles, noi îmbrăcați tot 
în uniforme școlare, și cum în carnetele noastre de elevi 
se scrie că la ora 21 trebuie să fim în pat, vom viziona 
spectacolul nestingheriți, a zis Tiberiu, că nu vom fi 
lăsăți să intrăm, a zis Iosif.

Vă reamintim că toate cele trei pariuri le-a cîștigat 
acela dintre noi care se numește Tiberiu (...) Vă po
vestim toate acestea ca pe o glumă...“

Excelentă glumă 1 O pu
blic ca să se „amuze“ toți 
aceia care l-au făcut pe 
nefericitul Iosif să piardă

într-o singură zi trei pa
riuri...

Pe sîmbăta viitoare !

DUPĂ 10 ANI,

LA DALLAS...

Scrisoare din S. U.A. de la NEAGU UDROIU

Concurs cu premii

In numărul din 2 februarie 
1974 al ziarului am inițiat un 
concurs cu premii pe tema po
liteții și bunei cuviințe.

Iată citeva abateri esențiale 
de la regulile politeții salutului 
din desenul precedent :

— se salută scoțind pălăria, 
inclinind capul și privind spre 
cel salutat ;

— se scoate pălăria sau șapca 
cu mina dreaptă, dar niciodată 
nu se scoate pălăria sau șapca 
spre cel salutat ;

— salutul grăbit eu două de
gete ;

— a saluta cu țigara sau pipa 
in gură este o gravă impoli
tețe ;

— salută mai intii cel mai 
tînăr sau cel care este nein-

ȘT. COCIOABĂ SANDA NOVAC MARCEL ȚAPU
soțit.

Clasamentul și publicarea ce
lor mai bune răspunsuri le vom 
da incepind cu etapa a treia a 
săptăminii viitoare.

în etapa de astăzi în desenul 
A am ilustrat un aspect al po
liteții „de stradă“. Atenție, așa
dar, la răspunsuri. (Cite două 
puncte pentru fiecare răspuns 
corect și minus un punct pen
tru abaterea nesesizată).

In continuare, publicăm trei 
desene B, C și D care ilustrea
ză cuvîntul „ABSENȚA". Dum
neavoastră să indicați printr-o 
justificare riguroasă care din 
ele (B, C sau D) se apropie mai 
mult de realitatea cuvintului 
dat.

Pentru ilustrarea prin desen 
sau epigramă de către cititorii- 
concurenți in etapa aceasta 
propunem cuvintele „AMABI
LITATE“. „AGRESIVITATE“ și 
„AJUTOR".

Vă reamintim că răspunsurile 
Ie puteți trimite pină joi inclu
siv (data poștei) pe adresa zia
rului nostru cu specificația 
„Extemporal P*“.

Ing. MARCEL TAPU 
lector universitar

Cîți dintre cei care 
sosesc zilnic în Texas 
evită această asociere ? 
Ciți vizitatori ajunși 
aici nu vor să scape 
ocazia de a reconfrun- 
ta la fața locului da
tele arhicunoscute din 
presă despre ce s-a in- 
timplat atunci ? Mo
mentul tragic 1963 do
mină efigia Dallas-ului 
și in ciuda scurgerii 
anilor, memoria plu
tește implacabil in a- 
ceastă zonă. O luptă 
mută se desfășoară in 
coordonatele timpului. 
Pe de o parte, marele 
„D" al Texasului face 
eforturi supraomenești 
pentru a șterge din 
minte relația facilă, 
fie și intimplătoare : 
Dallas — noiembrie 
1963, acționind persua
siv asupra tuturor ce
lor pe cale de a se lăsa 
seduși de istorie. In 
camera mea de la „A- 
dolphus Hotel“, același 
unde in octombrie, cu 
o lună înaintea „incre
dibilelor ore“, cum nu
mea cineva evenimen
tele legate de asasina
rea președintelui Ken
nedy, ambasadorul a- 
merican la O.N.U., Ad- 
lai Stevenson avea să 
testeze starea turbu
lentă din orașul texan, 
am găsit o scrisoare. 
Sub fotografia atrăgă
toare a blocurilor din 
„downtown“, dl. Erik 
Johnsson, primarul o- 
rașului, urîndu-mi 
„bun venit" la Dallas, 
mă ajută să descopăr 
punctele sale de atrac
ție, asigurîndu-mă că 
populația Dallas-ului 
este prietenoasă și os
pitalieră. Ajuns aici 
vei fi asaltat de infor
mațiile de tot felul pri
vind această așezare 
urbană cu două mili
oane de locuitori, locul 
celui mai mare tirg 
anual din Statele Uni
te, reședință a circa 
2 000 de firme națio
nale, argumente mai 
mult sau mai puțin 
comerciale în favoarea 
unui Dallas, „colorat, 
prietenos, bogat, in- 
cîntător“, „orașul cu 
farmecul zilei de ieri 
și cu vocația zilei de 
mîine“, spațiul în care 
trecutul îndepărtat se 
regăsește spectaculos 
într-un prezent mo
dern. Am discutat ci
teva ore, in oficiul 
companiei sale, un 
bloc cu 40 de etaje 
abia terminat, cu dl. 
Tramnell Crow, multi
milionar ale cărui ac
țiuni sint plasate in 
construcția de zgirie- 
nori și, dincolo de a- 
facerile domniei sale 
în alte țări și alte con
tinente, in alte state 
din cadrul S.U.A., a 
insistat cu deosebire 
asupra contribuției la 
consolidarea arhitecto
nică a Dallas-ului în
suși, ca o latură indis
pensabilă a prezentu
lui marelui „D" texan. 
în chiar ziua inaugu
rării turnului de con
trol am fost oaspetele 
noului aeroport situat 
între orașele vecine 
Dallas și Fort Worth, 
construcție spectacu
lară, destinat parcă să 
ia ochii, să magneti- 
zeze interesul total al

noului venit. Ocupind 
o suprafață de trei ori 
mai mare decît a aero
portului internațional 
din New York, adică 
mal întinsă deoit insu
la Manhattan, noua 
gară aeriană din Texas 
revendică atributul de
cel mai spațios și mo
dern aerodrom din lu
me. Afișe multicolore 
te imbie la spectacole 
de elită, seară de sea
ră. Mai in glumă, mai 
în serios, cineva în
cearcă să te ciștige 
partizan al ideii că la 
Dallas joacă cea mai 
bună echipă de fotbal 
(american) din lume, 
„Cowboys". în centru, 
chiar, aproape de Old 
Court House, restau
rată, a fost plasată Co
liba lui John Neely 
Bryan, un descălecă
tor pe Trinity River 
prin mijlocul secolului 
trecut, cam atunci cînd 
Dallasui a început 
să-și încropească nu
mele.

Dar... Exact la cițiva 
metri mai încolo, de 
cealaltă parte a stră
zii Main, se înșuru
bează in aer „John 
Fitzgerald Kennedy 
Memorial", două lame 
de marmură albă în 
formă de U, inchizind 
între ele piatra nea
gră pe care stă scris 
numele președintelui 
martir. Brazde verzi de 
o parte și Ce alta ba
lansează modestul, dar
impunătorul 
ment. O 
gravată in 
murește 
cum că

monu- 
explicație 

piatră lă- 
vizitatorul 
„gloanțele

morții au țîșnit 200 de 
yarzi spre vest de a-
cest loc".

Acest memorial, rea
lizat de Philip Johnson 
a fost ridicat de popu-
lația Dallasului cu 
contribuția a mii de 
cetățeni. „El nu este 
un monument care să
reprezinte șocul și su
ferința morții, ci să 
dăinuie ca un perma
nent omagiu fericirii 
și bucuriei vieții unui 
om, vieții lui John 
Fitzgerald Kennedy".

Dorinței Dallasului 
de a se scutura de 
nesomnul acelei toam
ne i se opune prezen
ța arhiabundentă a în
trebărilor. Celor de 
complezență li se a- 
daugă, insistent, între
bările fundamentale 
rămase fără răspuns. 
Zilnic, mii de ochi răs
colesc nedumeriți fe
reastra de la al șase
lea nivel al depozitului 
de cărți, întrebindu-se 
dacă intr-adevăr de a- 
colo... în „Dealey Pia
za" pașii se încetinesc 
căutind în asfaltul 
străzii punctele unde 
gloanțele s-au poticnit 
în automobilul prezi
dențial. O placă meta
lică fixată în apropiere 
reconstituie poziția 
„cunoscutelor" în e- 
cuația tragicului „22 
noiembrie 1963“. După 
zece ani însă, necu
noscutele sînt intacte. 
Oswald a fost ucis la 
rindu-i. Filele uriașu
lui dosar Warren n-au 
nimic concludent. Vi-
cepreședintele de a- 
tunci, L. B. Johnson, 
a decedat cu un an in 
urmă fără să fi lăsat

impresia că a aflat 
ceva in plus față de 
ceilalți care știau cît 
de cit, și-au golit bu
zunarele de noutăți, 
nereușind însă altceva 
mai mult decît o siste
matizare a acelorași 
cunoscute. în librăriile 
din Dallas se mai află 
încă volumul semnat 
de Jesse Curry, fostul 
șef al poliției locale, 
prezent în miezul eve
nimentelor atunci. în 
afara unei colecții de 
facsimile și fotografii, 
dincolo de stenogra
mele propriilor convor
biri, aceleași întrebări 
repetate la infinit. Ce 
n-a fost în ordine ? De 
fapt ce s-a intimplat ? 
De aici au pornit 
gloanțele ? A tras cu 
adevărat Lee Harvey 
Oswald ? Să conside
răm cazul încheiat ?

împlinirea a zece ani 
de la asasinarea pre
ședintelui Kennedy a 
reactualizat asemenea 
întrebări, aducind in 
atenția publică eveni
mentele din toamna a- 
nului 1963. Televiziu
nea a realizat o emi
siune specială pe a- 
ceastă temă. Ziarele 
au prezentat in exten- 
so date privind fami
lia Kennedy. Fotogra
fii pe prima pagină ii 
înfățișează pe senato
rul Edward Kennedy 
obligat să părăsească 
spitalul (unde băiatul 
său cel mare, Ted, 
suspectat de cancer, a 
trebuit să suporte am
putarea piciorului) 
pentru a fi prezent la 
oficierea căsătoriei ce
lei mai vîrstnice dintre 
fetele fratelui mijlo
ciu, Robert. In Arling- 
ton, în ziua de 22 no
iembrie, au fost așe
zate flori la mormîn- 
tul fostului președinte. 
Primele buchete, dimi
neața devreme, fuse
seră aduse de copiii 
săi.

Vom asista Ia o nouă 
lansare a întrebărilor 
chinuitoare privind 
încetarea din viață a 
lui J. F. Kennedy ? In 
ziua venirii mele la 
Dallas mi-a sărit in 
ochi numărul pe ia
nuarie al unui maga
zin, avînd pe copertă 
cu litere mari : „Noi 
date confirmă existen
ța unui complot pre
meditat : cazul asasi
nării lui J. F. K. va fi 
resupus investigației". 
Articolul, semnat de 
Drew Baxter, este o 
recenzie pe marginea 
unei cărți apărute nu 
demult, „Executive Ac- 
tion“, și, de la un ca
păt la altul, susține 
părerea autorilor cum 
că activitatea Comisiei 
Warren numită de 
fostul președinte Lyn- 
don B. Johnson pentru 
a investiga împrejură
rile morții lui John 
Kennedy reprezintă o 
„insultă la adresa per
spicacității americane“. 
Varianta propusă de 
carte și susținută de 
recenzent este aceea a 
unei presupuse largi 
conspirații de extre
miști foarte bogați, 
porniți împotriva li
niei economice promo
vată de Kennedy, spe- 
riați de spectrul men
ținerii ei intr-o foarte I

Îndelungată perspectivă 
(circa 22 de ani, luind 
în considerație rularea 
la președinție a celor 
3 frați, fiecare benefi
ciind de două mandate 
consecutive). Cele trei 
gloanțe ucigașe, sus
țin cei doi autori ai 
cărții, Mark Lane și 
Donald Freed, n-au 
fost trase de Oswald 
ci de trei oameni dife
riți, plasați în depo
zitul de cărți și, res
pectiv, lîngă pasajul 
de cale ferată, în fața 
convoiului de mașini. 
Acesta din urmă ar fi 
provocat in fapt moar
tea președintelui Ken
nedy. Că a fost o con
spirație, ni se atrage 
atenția, face dovada 
chiar această statisti
că : în următorii trei 
ani după tragicul ac
cident, 17 din martorii 
anchetați de poliția din 
Dallas, F.B.I. sau Co
misia Warren au de
cedat; șase prin îm
pușcare, trei în acci
dent auto, doi prin si
nucidere, unul a fost 
găsit cu gitul tăiat, un 
altul omorit prin ka
rate, trei au decedat în 
urma atacului de cord 
și alți doi datorită u- 
nor cauze „naturale“. 
Difuzarea cărții și pu
nerea în circulație a u- 
nui film cu același nu
me marchează începu
tul unei campanii prin 
care Lane și Freed 
plănuiesc reaprinderea 
interesului în jurul 
momentului „Dallas 
1963“.

Planul a fost făcut 
public în noiembrie a- 
nul trecut, Ia George
town University în 
Washington, chiar în 
cadrul sesiunii consa
crate împlinirii a zece 
ani de la asasinat. Se 
are în vedere o largă 
publicitate în jurul ar
gumentelor puse în 
circulație, investigații 
proprii, scrisori către 
toți membrii Congre
sului, pentru a deter
mina răspunsuri ofi
ciale. Concomitent, in
vitații de respingere a 
rezultatelor Comisiei 
Warren vor fi trimise 
către juriștii din Was
hington.

Cit de serios poate 
fi acest nou angaja
ment întru stabilirea 
adevărului este greu 
de afirmat. Cit de de
parte va merge el pe 
drumul adevărului este 
la fel de dificil de ști
ut. Deocamdată Lane 
și Freed susțin că e- 
vidențele ultime ar 
justifica redeschiderea 
investigațiilor și aceas
ta cît de curind, in 
1974.

Va reuși Dallasui, a- 
tunci cînd adevărul va 
ieși Ia iveală, să scape 
de coșmarul „22 no
iembrie 1963“ sau să a- 
tenueze cît de cît vi
novăția circumscrierii 
lui geografice ? Vom 
ști poate asta mai tir- 
ziu.

Deocamdată, după 
10 ani, la Dallas între
bările plutesc cu ni
mic mai puțin incisive 
și nedumerite ca a- 
tunci...

Dallas, Texas 
februarie 1974

SÎMBATA, 9 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

9.00 O viață pentru o idee ; 
C. Sandu Aldea ; 9.30 Film se
rial. Pistruiatul. Episodul VI (re
luare) ; 10.05 Gala maeștrilor :Mi- 
hail Arnăutu ; 10.35 Telecinemate- 
ca (reluare) ; 17,30 Telex ; 17,35
Caleidoscop cultural-artistlc ; 17,55 
Din țările socialiste ; 18,05 Fami
lia. Cmul de șase ani la școală ; 
18.35 Călătorie în lumea operei 
italiene ; 19.20 1001 de seri ; 19,30 
Telejurnal ; 20,00 Teleenciclopedia. 
Ediție specială. La a 500-a emi
siune ; 20.45 Publicitate : 20,50
Film serial. Columbo. Fructele 
răului ; 22,05 Telejurnal. Sport
22,20 40 de minute cu Julie An- 
drews șl personajele Iul Walt 
Dlsney.

PROGRAMUL II

17,30—19,20 Matineu simfonic

DUMINICA, 10 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți : 8.40 
Cravatele roșii ; 9,35 Film serial. 
Comoara din 13 case. Episodul II; 
10,00 Viața satului ; 11.15 Docu
mentar TV Necunoscuții munți 
ai Buzăului ; 11,35 Publicitate ;
11,40 Bucuriile muzicii ; 12.30 De 
strajă patriei ; 13.00 Album dumi
nical ; 16.00 Magazin sportiv. Bas-

chet masculin : Steaua—Dinamo 
București (repriza a Il-a). înre
gistrare de la Sala sporturilor 
Floreasca ; 17,00 Film serial. Pis
truiatul. Episodul al VlII-lea ; 
17,35 Publicitate ; 17.40 Clntare pa
triei. Concurs coral interjudețean. 
Etapa a VI-a ; 19,00 Lumea co
piilor. Păpuși și copii ; 19,30 Te
lejurnal. Săptămîna politică in
ternă și internațională tn ima
gini ; 20.00 Opereta sau.. revista. 
Competiție muzicală ; 22,00 Tele
jurnal ; 22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic ; 
20,00 Avanpremieră ; 20,05 Film 
serial pentru copil. George. Epi
sodul IV ; 20,30 Mai aveți o în
trebare ? : Terra — o planetă încă 
necunoscută ? (II) ; 21,05 Film se
rial „Columbo“.
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TELEGRAME
Treședinlele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România. NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis președintelui State
lor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, următoarea tele
gramă :

Stimate Domnule Președinte,
îmi face plăcere să vă adresez, in numele Consiliului de Stat 

și guvernului, al poporului român și al meu personal, cordiale 
felicitări dumneavoastră, cosmonauților și tuturor colaboratorilor 
care au contribuit la Încheierea cu succes a programului 
„Skylab“.

îmi exprim convingerea că acest nou succes in explorarea 
spațiului cosmic va servi progresului umanității, păcii, înțelegerii 
și colaborării între popoare.

Dinamica socială a 
învățămîntului univer

sitar
Studiu pe modelul Universi

tății din Craiova

MUHAMMED ULLA. președintele Republicii Populare 
Bangladesh, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

Guvernul și poporul Bangladesh mi se alătură in transmiterea 
mulțumirilor noastre sincere pentru amabilul mesaj de felicitare 
transmis de Excelența Voastră cu “ '* -
Bangladesh.

Sperăm că relațiile prietenești

„Cercetarea științifică poa
te să aducă 
insemnaiă la acțiunea 
iezvoltare a învățămîntului. 
iată ideea de bază de Ia 
sare am pornit atunci cind. 
dind curs unei comenzi a- 
dresate de Comitetul Ju
dețean Dolj al F.C.R. și de 
rectoratul Universității din 
Craiova, o echipă a Labo- 
rătorului de cercetare

o contribuție 
de

Desfășurată sub genericul 
„Cel mai îngrijii cămin și cu 
cea mai bogată activitate 
ral-educativă", întrecerea 
cele 7 cămine pentru 
muncitori nefamiliști din jude
țul Gofj și-a desemnat cîștigă- 
torul. Fanionul de cămin frun
taș și Diploma de onoare a 
Comitetului județean Gorj al 
U.T.C., au revenit celor 225 de 
tineri care locuiesc în căminul 
întreprinderii județene de con- 
strucții-moniaj Tg. Jiu. (Vasile 
Crăciun)

cullu- 
intre 

tinerii

De 10 ani corespondent

ocazia Zilei naționale a

_____ _ ________  r_____ , . existente intre Republica 
Populară Bangladesh ș’i Republica Socialistă România se vor 
dezvolta si întări tot mai mult în anii care vin.dezvolta si întări tot mai mult în anii ..

Vă rog acceptați, Excelență, asigurarea înaltei 
rațiuni. ____________

mele conside-

al conducerii
___  ____ trimis tovară- 
secretar general al Partidului

AHMED HASSAN AL-BAKR, secretar general 
regionale a Partidului Socialist Arab — Baas, a 
șuiul NICOLAE CEAUȘESCU, -
Comunist Român, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru felicitările pe 
care mi le-ați adresat cu ocazia realegerii mele in funcția de 
secretar general al conducerii regionale a Partidului Socialist 
Arab — Baas: . » ■

Vă doresc dumneavoastră, partidului dumneavoastră și po
porului dumneavoastră prieten progres continuu și succese

Aș dori, de asemenea, să-mi exprim încrederea în dezvoltarea 
relațiilor între cele două partide și țări ale noastre, pe calea 
luptei împotriva imperialismului, pentru interesele naționale co
mune și țelurile de bază ale omenirii : pace și libertate.

Primul cerc filatelic sibian a 
împlinit 50 de ani de activitate. 
La festivitatea care a avut loc 
la Casa de cultură a sindicate
lor Ioan Opriș, președintele fi
lialei Sibiu a A.F.R., â fost dis
tins cu insigna de onoare „Cla
sa de aur“ iar filateliștii Rolf 
Weyrauch. Monica Olaru (Si
biu). Ilie Moldovan (Mediaș) cu 
insigna „Clasa de argint“. Pio
nieri și elevi do la școlile ge
nerale nr. 15. 19 din Sibiu și 2 
din Rășinari au primit 34 de 
diplome și prerr ii în material 
filatelic... Tugănariu).

La 8 februarie 1964 un elev al 
Școlii profesionale din Cîmpia 
Turzii semna timid prima sa 
corespondență trimisă ziarului 
nostru intitulind-o „Prietenul 
meu, inovatorul“. De-: atunci, 
Mihail Vlad a încredințat cre
ionului cele mai multe ceasuri 
din timpul său liber. A învățat 
și a absolvit Liceul economic 
din Tîrgoviște. în 1970 ziarul 
„Cuvîntul nou“ din orașul Sf. 
Gheorghe li publică prima poe
zie. I-am întîlnit numele în nu
meroase alte ziare și reviste, în 
antologii editate pe plan local 
și central. Mihail Vlad este pre
ședintele Societății literare 
„Alexandru Vlahuță“ și iniția-

torul Festivalului de poezie pa
triotică „Testament literar“ de
venit, după patru ediții, reuniu
ne literară a tinerelor condeie 
din întreaga țară. L-arr? îrftîl- 
nit cutreierînd satele, culegind

folclor, redactor la realizarea a 
trei caiete lirice, tehnoredactor 
Ia culegerea „Creneluri“. Recent 
a predat Editurii „Minerva“ o 
culegere de folclor intitulată 
„Radu lui Angliei”.

LIDIA POPESCU

în județul Dolj
• La Calafat s-a dat in folo

sință un cămin cu 230 de locuri 
pentru tinerele muncitoare de 
la Filatura și (esătoria din bum
bac.

• La Liceul pedagogic din 
Craiova a luat ființă o fanfară 
alcătuită din eleve.

• S-a clat in folosință, la Băi- 
lești, o centrală telefonică auto
mată, dotată cu aparatură mo
dernă, unitatea este deservită 
în cea mai mare parte de tineri. 
(VASILE MOROȘAN).

O catedră prin 
corespondență :

10 minute de 
exerciții cu 
EXTENSORUL

LECȚIA A Xll-a

exercițiul nr. i
Sezlnd, cotul sprijinit p, 

m*»ă. mina prind, un capăt 
al «xtenaorului, celălalt tapet 
fixat In spate (fereastră, ușă 
etc.). Întinderea brațului pin* 
la contactul cu suprafața ori
zontală. Alternativ (2 serii X 
I timpi).

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri ăl Republicii Socialiste România, a trimis pn- 
mului ministru al Republicii Turcia, BÜLENT ECEVÎT, urmă
toarea telegramă : . .

Cu ocazia preluării inaltei funcții de prim-ministru al Turciei, 
sini bucuros să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și 
cele mai bune urări de fericire personală $i de succese în acti- 
vitatea Dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite intre 
România și Turcia vor cunoaște o dezvoltare continuă. în inte
resul popoarelor român și turc, al înțelegerii și cooperării în re
giunea Balcanilor, al cauzei păcii și securității internaționale.

wimsma . ,.| 

lerdisciplinară a învățămin- 
tului superior și a Catedrei 
de sociologie de la Univer
sitatea din București s-a de
plasat Ia Craiova pentru a 
desfășura o investigație com
plexă asupra dinamicii so
dale a invățămintului uni- 

a 
cu

ln încălzire

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

lizat posibilitățile de cooperare 
■ > . - ■ românești

Interna-
Tovarășul Manea Mănescu, vi

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia economică 
mixtă româno-americană, a pri
mit, vineri la amiază, pe Eduard 
Garrett, președintele Companiei 
„System International Corpora
tion” din S.U.A., care se află în
tr-o vizită in țara noastră.

în timpul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a fă
cut un schimb de păreri cu pri
vire la colaborarea 
româno-americană și

economică 
s-au ana-

I
PRIMIRE LA

C.C. AL P.C. R
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, a primit, 
vineri după-amiază. pe Simo 
Jeno, adjunct al ministrului cul
turii al R.P. Ungare, 
tele părții ungare in 
mixtă de colaborare 
romăno-ungară, și pe 
Sandor, vicepreședinte 
tutuiui ungar pentru 
culturale cu străinătatea, 
se găsesc in țara noastră pen
tru a participa la lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni a ~ 
mixte de colaborare 
romăno-ungară.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească. a participat Ion Do- 
du Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste.

A fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bu
curești.

• SALA SPORTURILOR 
DINAMO din Capitală a găz
duit aseară intilnirea dintre 
echipele Dinamo București și 
Fenerbahce Istanbul, contind 
pentru „Cupa Cupelor“ la vo
lei feminin. Partida s-a ter
minat cu scorul de 3—-0 (15—0, 
15—6, 15—0) în favoarea vo
leibalistelor românce.

Meciul retur va avea loc la 
15 februarie la Istanbul.

• AU LUAT SFÎRȘIT În
trecerile concursului interna
țional de atletism desfășurat 
la Budapesta, la startul că
ruia au fost prezenți sportivi 
și sportive din șapte țări, 
printre care și România.

In ultima zi de concurs, 
atleții români au obținut

EXERCIȚIUL NR. 2
Culcat înapoi, cu un picior 

ridicat la 45 de grade, de care 
este prin« un câpât al exten- 
sorului. Celălalt capăt apucat 
<u mina, brațul întins Înainte. 
Ducerea brațului deasupra 
capului șl revenire. Alternativ 
(4 serii X I timpi).

Sala „23 August 
astăzi și miine de 
a șaptea ediție a 
internațional de altetism „Cupa 
de Cristal". Alături de cei mai 
buni atleți români vor fi pre
zenți 
țări : 
veția, 
nia.
U.R.S.S.

găzdui 
la orele ÎS, 
concursului

luția fostei recordmane mondi
ale pe teren acoperit (1,91 m.), 
Witschas (R.D.G.) care are deja 
un rezultat de 1,88 m. în 1973, iar 
in proba similară rezervată băr
baților grecul Papadimitriou — 
2,21 m. — pleacă favorit. Este 
de remarcat că unele probe. 80 m. 
plat băieți și greutate femei, au 
cea mai valoroasă participare 
din istoria campionatelor. în 
legătură cu șansele atleților ro
mâni, ca și pentru obținerea u- 
nor informații de ultimă oră re
feritoare la componența lotului 
nostru ne-am adresat antreno
rului federal Nicolae Mărășescu: 
„Concursul se anunță extrem de 
interesant pentru că, fiind pri
mul de asemenea anvergură in 
acest sezon „indoor“, nu st cu
noaște valoarea momentană a 
multor alteți, iar eventualele 
răsturnări în clasamentele pro
belor sînt posibile.

Totuși, valorile certe ale atle
tismului nostru : Dorel Cristu- 
dor, Nicolae Perțea, Șerban Ioan, 
Mihai Purice, Virginia Ioan. Cor
nelia Popescu, Valentina Cioltan 
nu vor pierde prilejul de a ne o- 
feri satisfacția unor performanțe 
de valoare, îndeplinirii norme
lor fixate de F. R. Atletism 
pentru participarea Ia Campio
natele europene indoor, Göte
borg 1974. într-un cuvint, este 
de așteptat un spectacol atletic 
reușit“.

sportivi din 10 
Cehoslovacia. El- 
Iugoslavia. Polo- 
R.F.G., Ungaria,

la start 
Austria, 
Grecia,

R.D.G.,

Meteorologul Ion Ecaterina 
Bordei : Vremea in geners.l 
frumoasă in regiunile din 
sud-vestul țării unde tempe
raturile vor urca pină Ia 
+6 și +10 grade. în Mara
mureș. nordul Transilvaniei 
și Moldova nebulozitatea va 
fi accentuată și pe alocuri va 
ninge slab. Tot in aceste re
giuni vîntul va sufla potrivit 
cu intensificări trecătoare, 
iar temperatura aerului va a- 
tinge la prînz —1 +4 grade.

Noaptea minimile vor 
cobori la —7 —2 grade.

Pentru București : cerul va 
fi variabil, viului va sufla 
potrivit. Temperaturile ma- 
xim<^ vor crește pînă la 5 și 
7 grade. Temperaturile mi
nime, ia noapte, vor cobori 
pină Ia —3 —1 grade.

versitar în aria socială 
Doljului. întîmpinaiă 
mult interes de conducerea 
Universității craiovene, cer
cetarea a antrenat — ex
periență inedită — alături de 
studenți in sociologie, filo
zofie și psihologie de la U- 
niversitatca din București, 
și o echipă largă de stu
denții craioveni de Ia Fa
cultatea de studii economi
ce și matematică“. (Din cu- 
vînt înainte, semnat de A- 
cuiin Cazacu. directorul 
boratorului de cercetare in- 
lerdisciplinară a invățămin- 
iului superior).

EXERCIȚIUL NR 3
Din stind, depărtat, brațele 

tnainte la nivelul umerilor, cu 
extensorul prins cu mtiniie de 
capete (4 benzi). Ducerea bra
țelor In lateral și revenire. 
Oprire ctte 10 sec. in momen
tul maxim de efort al fiecărei 
întinderi (1 serie X 8 timpi).

Dintre invitați se detașează 
cîteva nume de primă rezo
nanță în atletismul european. La 
60 m. plat polonezul Novosz, co- 
recordman mondial al probei cu 
performanța de 6,4 sec., și 
Weise (R.D.G.) creditat cu 10,1 
sec. pe 100 m. plat, 
rea greutății femei 
a doua specialistă 
probei, Fibingerova 
cia) autoarea unei
de 20,80 m. și Chew inska (Polo
nia) — 19,06 m. La săritura in 
înălțime femei, vom urmări evo-

două victorii. Petre Lupan a 
ciștigat cursa de 1 500 m, sta
bilind un nou record națio
nal de sală, cu timpul de 
3’47’8 10. In proba de săritură 
cu prăjina, pe primul loc s-a 
clasat Dinu Piștalu, care a 
trecut peste ștacheta înălțată 
la 5,00 m.

• ÎN RUNDA A TREIA a 
turneului internațional de șah 
de la Torrcmolinos (in apro
piere de Malaga),' Lombardi 
l-a învins pe Ruiz, Tarjan pe 
Sanz, iar Esteve a ciștigat la 
Martin. Marele maestru 
mân Florin Gheorghiu 
piesele. negre) a remizat, 
12 mutări, cu maestrul olan
dez Christian -Langeweg.

în clasament, pe primul Ioc 
a trecut Tarjan (S.U.A.), cu 
2,5 puncte, urmat de Florin 
Gheorghiu (România), Lom
bardi (S.U.A.) ele.

La arunea- 
va concura 
mondială a 
(Cehoslova- 

performanțela

JOE KIDD : Grivlța (orele
11.15; 13,30; 16: 18.15: 20.30). Volga 
(orele " ..............
20.15) .

DIN
VARA :
20.15) .

TORÀ
trai

9; il.15: 13.30: 15.45: 18:

V1AȚA UNUI PIÏRDE 
Cosmos (orele 15.30; 18;

dintre întreprinderi 
și Compania ..System 
tional Corporation“.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, a parti
cipat Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, specialiști 
din acest minister.

ro- 
(cu 
in

EXERCIȚIUL NR. 4
Stind pe un picior, celălalt 

Întins lateral, susținut cu mina 
sub genunchi. Extensorul 
prins la virful piciorului în
tins și cu mina opusă de ce
lălalt capăt. Ducerea brațului 
Întins lateral și revenire. Al
ternativ. (2 serii X 8 timpi)

președin- 
Comisia 

culturală 
Demeter 
al Insti- 
relațiile 

care

Comisiei 
culturală

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Varșovia, 
o delegație a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, formată 
din Tudor Mohora, președin
tele Consiliului U.A.S.C. de 
Ia Universitatea București și 
Radu Pintea. președintele 
Consiliului A.S.C. de la Fa
cultatea de fizică din Cluj, 
care urmează să participe la 
Școala de iarnă de la Unîe- 
jow cu tema „Cooperarea în 
Europa“, organizată de Aso
ciația Studenților Polonezi 
pentru Națiunile Unite.

TRfîCATOARLE IUBIRI : 
pito! (orele 9; 11.15; 13.45; 
18,30; 21).
AVENTURA LUI 

Festival (orele 9; 11,15; 
18.30; 21).

NU TRIȘA. DRAGA î 
(orele 9; 11.15; 13,30;
20.30)

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
16.30; 20.45).

OMUL CU
PLANTAT:
11.30 ; 13.30 ;

CIDUL *
16.30 ; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Doina (orele 9.15; 11.30; 13.45;
17.30; 20). Floreasca (orele 16; 18; 
20).

PROGRAM DE DOCUMENTARE: 
Doina (ora 16).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18.30, 21). București (orele 3.30; 
11; 13.30; 16; 18.30; 21), Favorit 
(orele 9,15: 11.30; 13.45: 16; 18.15;
20.30) .

CAPCANA î Dacia (orele 9; 
1115; 13.30; 16; 18.15; 20.30). Moși
lor (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20.15) , Flacăra (orele 9; 11,15;
13.30: 15.45; 18; 20,15).

JUDO : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30), Aurora 
(orele 9; 11.15: 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : Unirea (ora 20.15).

TOAMNA CHEYMENNILOR : 
Unirea (orele 14; 17)

LUNA FURIOASA : Buzeștl (o- 
rele 9; 1115; 13.30; 16; 18.15; 20.30), 
Modern (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ : Me
lodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30; 20.45). Gloria (orele «: 11.15; 
13.30; 15.45: 18,15; 20.30), Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) ,

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII c Giulești (orele 15,30; 13;
20.15) ,

DARWIN :
13.30; 16;

Victoria
1«: 18,15:

CREIERUL TRANS-
Scala (orele 9,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45). 

Patria (orele 9 : 12.« ;

f TOR A 1 TORA ! : Can
torele 9 15; 12.30: 16: 19.30). 

PUTEREA și ADEVĂRUL : în
frățirea .(ora 19).

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS
TRA : înfrățirea (orele 14; 16,30), 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20,15)

MARELE VALS j Bucegl (orele 
10; 15 45; 19). Arta (orele 11; 14.15; 
17,30; 20,45).

ZĂPADA
(orele 15,30 ;

MISIUNEA
RULUI COOK : Ferentari 
15,30 ; 18 ; 20,15) Pacea (orele 15 30 ; 
17,45; 20).

„VILA'* NOASTRĂ DE VACAN
TĂ : Rahova (orele 18; 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Rahova (ora 15.30).

CE SE ÎNTÎMPLA. DOCTORE ?: 
Cotroceni (orele 14; 16; 18;

VÎNTUL CĂLĂTORIILOR : 
greșul (ora 15.30).

cu cărțile pe fată : 
greșul (orele 18; 20,15).

FAPT DIVERS IN PRIMA 
GINA : Viitorul (orele 16; 18; 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI I Popular (orele 
1«; 18; 20)

ULTIMELE 
Munca 'orele

SFÎRȘITUL 
BURGULUI

FIERBINTE l 
17,45 ; 20). 
SECRETA A

Vitan

MAIO- 
(orele

20). 
Pro-

Pro-

PA-

ȘASE MINUTE : 
10: 15.30: 18: 20.15).

SANKT-PETERS- 
___________ (ora 14,30) ; LEV 
TOLSTOT (ora 16.30) ; SCIUSCIÀ 
(ora 13 45) ; PIELEA CATIFELA
TĂ (ora 20.45), rulează la Cinema
teca „Union".

SlMBĂTA. 9 FEBRUARIE 1974

Opera Română : CAVALERIA
RUSTICANA. PAIAȚE — ora 19; 
Teatrul de Operetă : CONTESA 
MARITZA — ora 19.30; Teatrul 
Național (Sala Mare) : A-

SOARE ora 19 30 ;
(Sala Comedia).: DONA DIA- 
NA — ora 20 : Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : O SCRISOARE PIERDU
TĂ _ ora 20; (Sala Studio) : 
VICARUL — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 19.30 ; Tea
trul de Comedie : MUTTER 
COURAGE — ora 20; Teatrul 
Mic : VIAȚA E CA UN VAGON 1
— ora 19.30; Teatrul Giulești : 
SlMBĂTA LA VERITAS — ora 
19.30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
DIBUK _ ora 19.30: Teatrul ..Ion 
Vasilescu“ : O FATA IMPOSIBILĂ
— ora 19.30; Teatrul ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : LA SAVOY, BO
EMA ! — ora 19,30; . (Sala Victo
ria) : VINO SĂ NE VEZI DlSEA- 
RA — ora 19,30; Teatrul ..Țăndă
rică“ (Sala Victoria) ; POVESTEA 
TIMPULUI PIERDUT 
(Sala

ora 17: 
(Sala Academia) : UN BAlAT 
ISTEȚ SI UN REGE NATAFLEȚ 
— ora 15: Studioul de Teatru al 
I.A.T.C.: LABDACIZII _ ora 20; 
Ansamblul ..Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
19 30; Circul „Globus“: CIRCUL 
P.riSCH ROLAND — orele 16 șl 
19,30.

Operă Română : BĂRBIERUL
DIN SEVILLA — ora 11; LACUL 
LEBEDELOR — ora 19: Teatrul 
de Operetă : MĂTUȘA MEA. 
FAUSTINA — Ora 10,30; CONTE
LE DE LUXEMBURG _ Ora 19,30: 
Teatrul Național 
UN FLUTURE 
— ora 10,30 ; 
RULUI — ora 
Comedia) : PRIZONIERUL 
MANHATTAN — ora 10.30: SĂ 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RA — ora 20: Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Mă- 
gureanu) : O SCRISOARE PIER
DUTĂ — ora 10; JOC DE PISICI 
_ ora 15: CASA DE MODE — ora 
20; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 10: NOILE 
SUFERINȚE ALE TINĂRULUI
„W"— orele 15 și 20: Teatrul
,.C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
HOTELUL ASTENICILOR — Ora 
10; BUNA SEARA. DOMNULE 
WILDE _ ora 15.30; PARADISUL —

(Sala 
PE 
ZODTA

19 30 :

Mare) : 
LAMPA 

TAU- 
(Sala 

“ DIN

ora 19.30: (Sala Studio) : GAIȚE
LE — ora 10.30; HOTELUL ASTE
NICILOR. — ora 20; Teatrul de 
comedie : PREȘUL — ora 10; 
O NOAPTE FURTUNOASĂ — 
ora 20 ; Teatrul Mic : PHI
LADELPHIA. EȘTI A MEA t
— ora 10.30: STILPII SOCIETĂȚII
— ora 19,30; Teatrul Giulești : 
SCUFIȚA ROȘIE — ora 10: LIO
TA — ora 19.30: Teatrul Evreiesc 
de Stat : LOZUL CEL MARE — 
ora 19.30: Teatrul . Ion Vasilescu“ : 
O FATA IMPOSIBILĂ _ orele 10 
și 19.30 : Teatrul „Ion Creangă“

Sala Studio a Teatru- 
Național) : SCUFIȚA CU

(La
Iul _________ .
TREI IEZI — ora 10; IANCU JIA- 
NU — ora 19.30 ; Studioul 
Teatru al I.A.T.C. : LUMEA CIT 
O FI — ora 20 ; Teatrul ,.C. Tă- 
nașe" (Sala Savoy) : LA SAVOY. 
BOEMA ! — ora 19.30: (Sala Via
toria) : GROAPA — ora 19.30: 
Teatrul ..Țăndărică“ (Sala Victo
ria) : ILEANA SINZIANA — ora 
11: (Sala Academia) : RAI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 11: Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : MELEAGURI 
FERMECATE — orele 16 și 19.30 ; 
Circul „Globus“ : CIRCUL
BUSCH ROLAND _ orele 10; 16
și 19,30. •

de
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PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : .,La casa cu prid
vor“ de Temistocle Popa. 10.00 
Turist-club. 11.00 Profil pe porta
tiv — Nelu Ionescu. 11,30 Din fo
noteca Institului de etnografie și 
folclor 12.00 Știri. 12.05 Invitație 
în fonotecă. 12,55 Melodia 
13.00 închiderea emisiunii. 
Știrile după-amiezii. 17.05 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rere. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Muzica. 18.10 Ascultătorii ne pro
pun. 18,55 Melodia zilei. 19,00 Ca
bana virful cu. . Do-Re-MI — emi
siune muzical-distractivă. 21.00 
Topul revistei ..Flacăra“. 21.30 
Sîmbătă seara, dans. 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Ovidiu Genaru 23,20 
Fragmente din opereta ,.O noapte 
la Veneția“ de J. Strauss. 23.55— 
24.00 Ultimele știri.

zilei. 
17.00 
Alo.

GH. FODOREANU

Program competițional
DE MASA. La- Iași, 
ora 17,30 in Sala spor-

TENIS 
azi de la 
turilor are loc intilnirea dintre 
reprezentativele masculine și 
feminine ale Republicii Popu
lare Chineze și României.

BASCHET. Astăzi, începind 
de la ora 18,30 au Ioc in sala 
Floreasca două partide deosebit 
de interesante din cadrul cam
pionatului masculin : Dinamo— 
Steaua și I.C.H.F.—Rapid.

FOTBAL. Azi, pe stadionul 
Giulești, cu începere de la ora 
15,30. are loc o partidă amicală 
între formațiile Rapid și Steaua.

POPICE. Divizia națională 
programează o nouă etapă. Azi, 
de la ora 14. Rapid—Voința (f), 
arena Giulești, iar miine de la 
Ora 8. Rapid—Constructorul Ga
lați (m), arena Giulești și Glo
ria—Dacia Ploiești (m), arena 
Gloria.

VOLEI. în cadrul „Cupei 18 
februarie“, în sala Giulești con- 
tteuă partidele din cadrul aces- 
tji competiții începute joi și . 
rezervată echipelor masculine. 
Astăzi, de la ora 16 au loc me
ciurile : 
Rapid — 
de la ora 
și Rapid

CROS.
lui Dinamo, miine pe stadionul 
Dinamo, începind de la ora 10 
are loc „Cupa Dinamo“ la cros 
la care participă sportivi 
Capitală și provincie.

BOX. Miine de la ora 10, in 
sala Progresul are loc o gală cu 
participarea sportivilor din sec
țiile de box bucureștene (cate
goriile juniori mari și mici).

LUPTE. Astăzi de la ora 17 și 
miine de la ora 9, are loc în

sala Giulești tradiționala com
petiție de lupte greco-romane 
și libere dotată cu „Cupa 16 fe
bruarie“. Participă luptători 'se
niori și juniori de la cluburile 
bucureștene.

SCHI. Și acest sfîrșit de săp- 
tămină este bogat in numeroase 
concursuri de schi. La Poiana 
Brașov are loc campionatul na
țional de .fond și Concursul re- 

..publican al școlilor sportive, iar 
în cadrul „Cupei Tinărul Dina- 
movist" o întrecere la probele 
alpine la care sint așteptați să 
participe juniori din întreaga 
țară. La Bușteni, are loc, 
pentru probele alpine 
și juniori) un concurs dotat cu 
„Cupa Caraimanul“. La Seme- 
nic-Reșița, va avea loc 
cursul național al copiilor 
tru principalele 
alpin.

PATINAJ. La 
tămînii Viitoare 
ianuarie, 
cial

EXERCIȚIUL NR. 5
Culcat înainte, sprijin pe 

coate. Un capăt al extensoru- 
lui agățat de virful piciorului 
Îndoit la spate, celălalt ținut 
cu milnile înapoia capului. în
tinderea piciorului oblic sus, 
aducerea lui pe soi — reve
nire. Alternativ. (2 serii X 8 
timpi).tot 

(seniori

probe dé

con- 
pen- 
scni

săp-

Steaua I — IEFS și 
Steaua II, iar miine 
8,30, IEFS — Steaua II 
— Steaua I.
în organizarea clubu-

din

începutul 
între 11 și 13 

pe patinoarul artifi- 
dih Miercurea Ciuc vor 

avea loc finalele campionatului 
republican pentru copii la care 
vor lua parte peste 60 de pati
natori și patinatoare din întrea
ga țară.

ACȚIUNI DE MASA. în ca
drul „Cupei tineretului" la care 
vor participa tineri și elevi din 
toate instituțiile și școlile Capi
talei vom menționa acțiunile 
cele mai importante, cum ar fi 
la tenis de masă, șah, handbal, 
în sălile Școlilor generale 75, 
79. 46, grupul școlar F.R.B.. 
I.S.B.. Voinicelul. Liceul nr. 24 
șialtele. întrecerile sint progra
mate miine dimineață de la ora 
8.30.

EXERCIȚIUL NR. 8
Fandat Înainte, extensorul 

prins la perete (fereastră, ușă 
etc.), celălalt capăt apucat cu 
brațul Întins In jos. Ducerea 
brațului Întins Înapoi și reve
nire. Alternativ, cu schimba
rea fandării (2 serii X 8 timpi).
• IMPORTANT 1 Dup* pri

mele două cicluri săptămlnale
— elemente de gimnastic* de 
baz* și exerciții cu extensorul
— de luni debuteaz* noul ..se
rial“ : exerciții de culturism 
cu gantere (2 haltere mici).

Ilustrații de : 
ȘTEFAN COCIOABA 

Grupaj realizat de :
VIOREL RABA

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT 
BUCUREȘTI

ANGAJEAZĂ URGENT
CONDUCĂTORI AUTO

PENTRU TAXIMETRE Șl CAMIOANE
bărbați ți femei, posesori ai permisului de conducere cores

punzător categoriei de autovehicule

CONDUCĂTORI AUTO PENTRU AUTOBUZE
Se pot prezenta posesori ai permisului de conducere pentru 

autovehicule categoria „D“ sau categoria „C“ avind o practică 
efectivă de minim un an ți vîrsto minimă de 22 ani.

întreprinderea dispune de un parc nou 
DE AUTOBUZE Șl TAXIMETRE

Se asigură :
— Salariul tarifar corespunzător clasei. Iar pentru șoferii de 

autobuze spor de 10 la sută și sporurile legale pentru orele su
plimentare efectuate.

— Pentru nefamiliști cazare In căminele intreprinderii.
— Masa Ia cantină la prețuri convenabile.
— Legitimații de călătorie pe mijloacele de transport In comun 

pentru întreaga familie.
— Stabilirea domiciliului In municipiul București conform De

cretului 307/1971.
Pentru taximetre fi camioane doritorii se vor adresa la se

diul unității — Biroul Personal din str Galați nr. 216, secto
rul 2, tel. 1139 20, iar pentru autobuze La sediul unității — 
Biroul Personal din Calea Șerban Vodă nr. 164, sectorul 5, 
tel. 23 6154, unde pot primi orice alte informații.

I 
I

Pentru amatorii sporturilor de iarnă
și pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

organizează excursii
1) CU AUTOCARELE 2) CU TRENUL PE

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL 
cartierele :
complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică 
TABEREI - cinematograful FAVORIT

ITINERARIILE :
zi

plecare din
- TITAN -
- BERCENI
- DRUMUL
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA
Costul execursiei - 67 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
plecarea din :

PIAȚA PALATULUI R.S.R. restaurantul CINA 
excursiei - 77 lei

Plecările au loc in fiecare duminică, la orele 7,00, iar în 
costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este in
clus și de|unul
IMPORTANT : Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 

pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68, ple
carea autocarelor urmind a se face din Piața Unirii.

BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 
Cu plecâri in fiecare duminică din :

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1-/. 

fiecare sîmbătă din GARA DE NORD, la
zile

Cu plecări in 
orele 14,58
Costul excursiei -
LA CABANELE DE . ,
- de l*/> zile, organizate și la cererea colectivelor din între

prinderi, instituții, școli și facultăți
CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV - 
de V/» zile

înscrieri și informații la filialele de turism din calea Vic
toriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 15 7411 și 
14 08 00.

87 lei , .
PE VALEA IALOMIȚEI Șl VALEA PRAHOVEI

II
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

I. C. S. „COMAUMENT" ;
cu sediul în București Str. C. A. Rosetti nr. 5. Sectorul 1. *

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați cu buletin de București ' 
sau din comunele subordonate, de asemenea < 
conducători auto care îndeplinesc condițiile * 
cerute de Legea nr. 22, respectiv școala gene- ! 

rală și fără antecedente penale.
Doritorii se vor adresa la compartimentul per- < 

sonal de la adresa sus indicată.

I.C.S. COMAUMENT 
cu sediul în București, 

str. C. A. Rosetti nr. 5, sector 1,
Angajează cu îndeplinirea condițiilor cerute de 

legea 22 și 12, cu buletin de Capitală,
• șefi de unitate și lucrători gestionari cunos

cători ai comerțului alimentar
Doritorii se vor adresa la compartimentul personal de la 

adresa sus indicată.

»



O NOUĂ REUNIUNE 
INTRE CELE DOUĂ 

PĂRȚI SUD- 
VIETNAMEZE

In suburbia pariziană La 
Celle Saint Cloud a avut 
loc, vineri, o nouă reuniune 
din cadrul consultărilor din
tre cele două părți sud-viet- 
nameze. Șeful ad-interim al 
delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
Dinh Ba Thi, a relevat că 
regimul de Ia Saigon a adus 
regiunile aflate sub contro
lul său într-o stare de acută 
criză economică. In aceste 
regiuni, a precizat vorbi
torul, există in prezent 
1 650 000 de șomeri. Totoda
tă, reprezentantul G.R.P. a 
declarat că S.U.A. nu aplică 
prevederile Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului 
referitoare Ia interzicerea 
introducerii de personal mi
litar și tehnică militară in 
Vietnamul de sud.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

LAOS - Control medical 
efectuat la o școală din- 
tr-una din zonele eliberate

COMISIA A TREIA A ADOPTAT HOTĂRIREA 
DE A TRECE LA FAZA DE REDACTARE

GENEVA 8. — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: In cadrul preocupări
lor pentru trecerea efectivă la 
redactarea documentelor finale 
ale Conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa, par- 
ticipanții și-au concentrat aten
ția, intr-o măsură sporită, asu
pra necesității găsirii unor for
mule general-acceptabile pentru 
ca, și in ceea ce privește al trei
lea punct de pe ordinea pe zi, să 
se poată fructifica punctele de 
acord existente in legătură cu 
prevederile menite să ducă la o 
extindere a schimburilor în do
meniile culturii, educației, in
formației și contactelor umane.

In acest sens. Comisia a treia, 
care se ocupă de această proble
matică, a adoptat hotărirea de a 
trece la faza de redactare. Par- 
ticipanții au convenit ca, în ca
drul comisiei, să se treacă, înce- 
pind cu ședința următoare, la 
realizarea mandatului ce-i revi
ne privind evidențierea posibili
tăților de cooperare care să cre
eze cele mai bune condiții pen

tru intensificarea schimburilor 
in domeniile evocate in scopul 
întăririi păcii și înțelegerii în
tre popoare.

Prevederile înscrise în docu
ment trebuie să aibă la bază 
respectul deplin al principiilor 
care guvernează relațiile dintre 
state, singurele in măsură să 
asigure realizarea obiectivului 
conferinței, întărirea securității 
și dezvoltarea cooperării. De a- 
semenea, s-a convenit ca în cele 
patru organe subsidiare ale co
misiei să se găsească formule 
general acceptabile, pe baza pro
punerilor diverselor delegații.

• ÎN CADRUL Festivalului 
internațional al filmului de la 
Belgrad „Fest ’74“, la Casa ti
neretului a fost prezentat fil
mul românesc „Explozia“, in 
regia Iui Mircea Drăgan, după 
un scenariu de Ioan Grigorescu. 
Publicul a răsplătit cu aplauze 
îndelungate această realizare a 
cinematografiei românești.

• ••••••••• •

„SKYLAB“ :
PUNCT FINAL’

Capsula spațială A- 
pollo’ în care se afla cel 
de-al treilea și ultim e- 
chipaj al misiunii „Sky- 
lab" a amerizat cu suc
ces ieri după-amiază, la 
ora 15,17 G.M.T., într-o 
zonă din Oceanul Paci
fic, situată la 176 mile 
sud-est de San Diego — 
California.

Cancelarul Willy Brandt 
l-a primit pe tovarășul 

Ștefan Andrei
BONN 8. — Corespondentul 

Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite : în cursul vizitei 
pe care o întreprinde în Repu
blica Federală Germania, la 
invitația conducerii Partidului 
Social-Democrat, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., a fost primit vineri 
seara, de către cancelarul 
Willy Brandt, președintele 
P.S.D.

Cu acest prilej, tovarășul 
Ștefan Andrei a transmis pre
ședintelui P.S.D. din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, un cald 
salut prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări.

Mulțumind, cancelarul Willy 
Brandt a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc, 
urări cordiale de sănătate și 
succese pe mai departe în ac
tivitatea ce o desfășoară. 
Cancelarul Willy Brandt a 

„Camera de
baie" a labo-
rotorului orbi-
tal „Skylab" :
curînd omul
va ajunge pe
Marte ?

evocat cu plăcere vizita efec
tuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, anul trecut, în 
R. F. Germania.

în cursul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a 
raporturilor politice, economi
ce, tehnice, științifice și cul
turale dintre cele două țări, 
ale extinderii bunelor relații 
stabilite între P.C.R. și P.S.D.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă destinsă, cor
dială.

★
în timpul vizitei, tovarășul 

Ștefan Andrei a fost oaspete
le landului Hessen, unde a 
avut întîlniri cu Albert 
Osswald, membru al Comite
tului de conducere al P.S.D. 
și prim-ministru al guvernu
lui landului Hessen, și H. 
Kary, membru al conducerii 
P.L.D., ministrul economiei 
landului Hessen.

T
erltoriu străvechi, 
cunoscut sub acest 
nume încă din an
tichitate, intrat în 
istoria celui de-al 
doilea război mon

dial prin luptele de la Tobruk, 
Benghazi și Tripoli, Libia este 
una dintre cele mai întinse țări 
arabe cuprinzînd o suprafață de 
1 754 000 km.p. cu o populație de 
două milioane de locuitori. Nu
mărul mic de locuitori raportat 
la vasta întindere a Libiei este 
in strinsă legătură cu relieful 
țării : peste nouă zecimi din 
teritoriu sînt acoperite de de
șert. Libia este încadrată în 
partea sudică de deșert (statele 
Ciad și Niger) în nord de Ma
rea Mediterană, vecinii săi fiind 
Republica Arabă Egipt la est, 
Algeria și Tunisia la vest.

Pină în 1969, an în care din 
țară a fost înlăturat anacroni
cul regim monarhic, Libia a a- 
vut o istorie zbuciumată. în tim
pul imperiului roman, acest te
ritoriu a cunoscut o civilizație 
remarcabilă. Pe aceste melea
guri se întindea o cîmpie fer
tilă, Libia fiind cunoscută ca 
grinar al Romei. După secole 
însă, în locul cimpiilor roditoa
re apare un imens deșert, sin
gurul deșert de pe continentul 
african care ajunge pină aproa
pe de mare. O lungă perioadă 
de timp Libia se află sub sfă- 
pinirea otomană, iar in anul 
1914 este ocupată de Italia, in 
urma războiului italo-turc. In 
1934 Libia este încorporată Ita
liei sub numele de Tripolitania. 
Printr-o hotărîre a O.N.U., Li
bia devine, Ia 24 decembrie 1951, 
stat independent. Din păcate a- 
ceastă dată nu marchează des
chiderea unui drum spre pro
gres și dezvoltare a țării, dato
rită politicii duse de regimul 
monarhic. Țara continua să fie 
mai departe sub tutela marilor 
monopoluri occidentale, care o 
mențineau într-o stare de îna
poiere economică și socială.

Zăcăminte de petrol au fost 
descoperite incepind din anul 
1957. Ascensiunea producției pe
troliere din Libia a fost fulgeră
toare. în anul 1959 zăcămintele 
aflate în exploatare furnizau 32 
mii barili pe zi ; în 1968, Libia 
producea 128 milioane de tone 
petrol iar un an mai tîrziu, 150 
milioane tone, ocupind locul al 
patrulea in rindul producători
lor mondiali de petrol și locul 
doi în rindul exportatorilor. Pe 
măsura creșterii producției, 
profiturile companiilor străine 
deveneau imense.

înlăturarea regimului monar
hic și instaurarea republicii — 
la 1 septembrie 1969 — acte po
litice ce s-au bucurat de un 
larg sprijin din partea popu
lației, au constituit începutul 
unei noi perioade in istoria țării, 
anii care s-au scurs de atunci 
fiind marcați de acțiuni ener
gice pe plan politic împotriva 
lichidării bazelor militare străi
ne de pe teritoriul Libiei (în
făptuită în anul 1970) și pe plan 
economic, pentru valorificarea 
bogățiilor naturale, în interes 
național.

In cei cinci ani de la procla
marea republicii au fost națio
nalizate, la început, societățile 
care se ocupau cu distribuirea 
și exportul produselor petroliere 
și a luat ființă societatea de 
stat „Libyan Industrialisation 
Corporation", însărcinată cu 
problemele industrializării țării. 
In vara anului trecut, președin
tele Consiliului Comandamen
tului Revoluției, Moamer El 

Geddafi, anunța naționalizarea 
bunurilor companiei petroliere 
„Bunker Hunt". Odată cu a- 
ceastă naționalizare, statul li
bian a preluat controlul deplin 
asupra operațiunilor de exploa
tare a celui mai bogat clmp pe
trolier din țară, Sarir.

Paralel cu acțiunile ce vizează 
naționalizarea tuturor societăți
lor străine, la început peste 49 
la număr, se efectuează intense 
cercetări geologice in regiunea 
de nord-vest a Libiei Pentru a 
sc stabili dacă există zăcăminte 
de petrol și in această zonă (ma

Republica Arabă
Libiana

rile cimpuri petroliere slnt si
tuate în nord-estul țării).

Proiectele de viitor prevăd 
crearea unei industrii de pre
lucrare a petrolului și, totodată, 
dezvoltarea altor ramuri indus
triale în scopul diversificării e- 
conomiei. Astfel, se are în ve
dere construirea unei oțelăril la 
Misurata, amenajarea regiunilor 
Jeffara, Fezzan și Benghazi, 
construirea unor fabrici de ma
teriale de construcții.

Autoritățile libiene își în
dreaptă atenția și în direcția 
dezvoltării agriculturii. Seceta 
și terenul arid au determinat 
elaborarea grandiosului proiect 
agrar „Kufrah", care prevede 
irigarea unor zone întinse din 
Sahara, prin utilizarea rezerve
lor subterane de apă descoperi
te în pustiu. Deja producția a- 
gricolă obținută în 1973 depășeș
te toate recordurile anterioare, 

rezultat al preocupărilor din ul
timii ani pentru acest sector : 
țăranii au primit un mare nu
măr de credite agrare, mașini șl 
echipament agrar.

Poporul român, consecvent 
politicii sale de prietenie și so
lidaritate cu toate popoarele 
care luptă pentru cucerirea de
plinei lor independențe poli
tice și economice, privește cu 
simpatie și sprijină acțiunile 
poporului libian, ca și ale celor
lalte popoare arabe, care își în
dreaptă eforturile pentru reali
zarea progresului economic și 

social. In ultimii ani, coopera
rea economică și schimburile 
comerciale româno-libienc au 
cunoscut o evoluție ascendentă. 
Pe baza protocolului semnat in 
1973 la București, sînt în curs 
de desfășurare acțiuni de coope
rare reciproc avantajoase în do
meniul industriei petrochimice, 
mecanice, de construcții și în a- 
gricultură.

Apropiata vizită oficială pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republici} Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, o va 
întreprinde în Republica Arabă 
Libiană, Ia invitația președinte
lui Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, colonel Moamer 
El Geddafi, va reprezenta un 
moment de cea mai mare în
semnătate în evoluția bunelor 
relații româno-libiene.

RODICA ȚEPEȘ

Cînd tensiunea socială 
în Marea Britanie s-a 
ridicat la cote rar întîl- 
nite, cînd fenomenele 
de stagflație (stagna
re în creșterea econo
mică însoțită de puter
nică inflație) au atins un 
punct de alarmă, anun
țarea alegerilor parla
mentare anticipate — 
pentru 28 februarie — nu 
mai constituie o surpriză

C
eea ce merită sub
liniat. insă, in a- 
ceastă conjunctură 
este rolul avut în 
adoptarea deciziei 
de convocare la 

urne, de hotărirea privind de
clanșarea grevei generale a mi
nerilor. Concludentă în acest sens, 
a fost declarația lui James 
Prior, președintele Camerei Co
munelor, apropiat colaborator 
al premierului Edward Heath. 
El declara miercuri (deci cu o 
zi înainte de hotărirea de a se 
organiza alegeri anticipate) că 
„minerii au votat, acum poate 
vom face și noi același lucru..." 

De mai multe săptămîni au 
avut loc intense negocieri pen
tru evitarea încetării lucrului 
în subteran. La aceste negocieri 
au luat parte reprezentanți ai 
guvernului, ai conducerii confe
derației industriei britanice (pa
tronatul) și Comitetul executiv 
al sindicatului minerilor. Mi
nerii revendicau o îmbunătăți
re a condițiilor lor generale de 
viață, ținind seamă de munca 
deosebită pe care o prestează, 
de salariile nominale, rămase in 
urmă comparativ cu creșterea 
galopantă a prețurilor. Dar gu
vernul, recunoscînd ca fiind cel 
puțin parțial îndreptățite cere
rile „gulerelor negre“, cum mai 
sînt denumiți minerii în presa 
britanică, refuză să le satisfacă, 
pe considerentul că aceasta ar 
constitui o încălcare a legisla
ției de austeritate, în virtutea 
căreia au fost înghețate salarii
le. Deși liderii Congresului sin
dicatelor (T.U.C.) și-au făcut 
cunoscută hotărirea de a nu re
vendica și pentru alte categorii 
de oameni ai muncii majorări 
ale veniturilor, cabinetul con
servator a respins continuu pro
punerile minerilor. în fața aces
tei situații, muncitorii din sub
terane, consultați printr-un re
ferendum, au acordat conducerii 
sindicale dreptul de a lua orice 
măsură, inclusiv greva gene
rală, pentru satisfacerea cereri-

Scrutin anticipât 
in Anglia

Mineri britanici : 81 la sută pentru grevă generală - o 
hotărîre căreia guvernul conservator nu i-a rezistat

lor lor. Mai mult de patru cin
cimi din voturi s-au pronunțat 
favorabil acordării unui aseme
nea mandat. Eșuarea negocieri
lor de ultim moment a dus la 
anunțarea grevei pentru noaptea 
de sîmbătă spre duminică, ora 
0,00. lăsind pină atunci deschise 
canalele soluționării.

Potrivit ziarului „Times" ho
tărirea primului ministru de a 
proceda la o consultare „deveni
se inevitabilă căci poziția gu-

Noua Cameră a Comune
lor din Marea Britanie, care 
va fi aleasă la 28 februarie 
și a cărei ședință inaugurală 
va avea loc la 12 martie, ■■ va 
fi alcătuită din 635 deputați, 
cu cinci mai mult decit nu
mără în prezent.

Totalul alegătorilor care se 
vor prezenta la urne este de 
aproximativ 40 milioane, din- 
tr-o populație de aproape 56 
milioane locuitori. Pentru 
prima dată se vor prezenta 
la vot circa 2 milioane și 
jumătate de tineri, care au 
împlinit vîrsta de 18 ani.

In compoziția actualei Ca
mere a Comunelor intră 322 
deputați conservatori, 287 la
buriști, 11 liberali și alți re
prezentanți ai celorlalte par
tide politice britanice.

vernului nu era suficient de 
forte pentru a rezista unei greve 
totale a minerilor". îndată după 
anunțarea alegerilor, premierul 
Heath a lansat un apel pentru a- 
minarea grevei. în ședința de 
vineri, liderii sindicatului mi

nerilor au hotărît să declanșeze 
totuși greva la data stabilită an
terior.

Campania electorală, care a 
debutat ieri după dizolvarea 
Camerei Comunelor, va fi cea 
mai scurtă din ultimii 50 de 
ani, și poate cea mai grea din 
ultimele decenii (A.F.P.). Ba- 
zindu-se pe nemulțumirea pe 
care ar fi putut-o naște înceta
rea aprovizionării cu cărbuni a 
țării, conservatorii speră să-șî 
majoreze și mai mult pon
derea la Westminster. Dar o 
serie de sondaje din ultimele 
zile par contrare acestor aștep
tări. Astfel, un sondaj al insti
tutului Gallup, publicat în 
„Daily Telegraph" în ziua pro
clamării chemării la urne rele
vă că 42,5 la sută din britanici 
se declară gata să voteze pen
tru laburiști, contra a 39,5 la 
sută pentru conservatori și 16 
la sută pentru liberali. La rîn
dul său „Frankfurter Rund- 
schau, (vest-german) critica 
apelul la noi alegeri : „o victo
rie a conservatorilor nu-i va 
determina pe mineri să revină 
în mîne. Insă un eșec va avea 
drept consecință imediată obli
garea lui Edward Heath de a 
părăsi 10 Downing Street (se
diul guvernului n.n.). Calculul 
deputaților conservatori, cerînd 
noi alegeri, nu rezistă exame
nului". Rămîne de văzut în ce 
măsură — în perioada celor 18 
zile care au rămas pină la 
scrutin — opțiunile alegătorilor 
vor infirma sau confirma juste
țea strategiei conservatoare. 
Sondajele nu sînt, totdeauna, un 
indiciu sigur. Au dovedit-o ale
gerile precedente din Anglia.

IOAN TIMOFTE

R
eîntoarcerea pe
Terra a echipajului 
Iui „Skylab-3" pune 
punct final celei 
mai îndelungate și 
fructuoase misiuni 

spațiale. Carr, Gibson și Pogue 
au bătut recordul șederii in spa
țiul extraterestru : 84 de zile. Ei 
Su efectuat 1214 revoluții în 
jurul Pămîntului și, dacă n-ar 
fi dormit deloc în acest răstimp, 
ar fi putut asista Ia nu mai pu
țin de 1 300 de apusuri și răsă
rituri ale Soarelui. Oricum cel 
puțin în ce-i privește pe cos- 
monauții americani, acest re
cord absolut de ședere în spațiu 
nu riscă să fie doborît in urmă
torul deceniu. Pină în anul 2000 
N.A.S.A. nu are în vedere nici 
un program de trimitere in spa
țiul extraterestru a unui om pe 
o durată mai mare de 30 de zile 
(zborurile umane americane cele 
mai lungi prevăzute pentru a- 
cest secol la bordul așa numitei 
„navete spațiale" nu vor dura 
decit o lună de zile).

Un record Ia fel de spectacu
los și valoros al misiunii „Sky- 
lab-3" este, fără indoială, „re
colta" extrem de bogată adusă 
de cei trei cosmonauți, „recoltă" 
care a întrecut toate așteptările. 
Activitatea lor la bordul stației 
orbitale de 100 de tone, a permis 
efectuarea a 17 000 de fotografii 
avînd ca obiect detectarea re
surselor subsolului pe vaste în
tinderi. Carr, Gibson și Pogue 
au adus cu ei, de asemenea, 
75 000 clișee ale Soarelui și ale 
cometei Kohoutek.

Dincolo de recordurile Iul 
„Skylab-3", este posibil și nece
sar să relevăm unele aspecte de 
ansamblu ale rezultatelor „pro
gramului Skylab" acum înche
iat. Concluzia cea mai impor
tantă sc referă la capacitatea o- 
mului de a trăi și activa în spa
țiul extraterestru timp îndelun
gat. Cele trei echipaje ale „pro
gramului Skylab" au stat in 
spațiu 28, 59 și, respectiv, 84 de 
zile (in total, cu 31 de zile mai 
mult decit fusese inițial prevă
zut). Intr-una din ultimele co

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• LA MOSCOVA s-a anun

țat oficial că, în conformitate 
cu înțelegerea realizată intre 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A., 
convorbirile dintre delegațiile 
sovietică și americană asupra li
mitării înarmărilor strategice 
vor fi reluate la 19 februarie a.c., 
la Geneva — relatează agenția 
T.A.S.S.

Plenara C.C. al P. C. 
Bulgar

• AGENȚIA B.T.A. Infor
mează că la Sofia s-au desfășu
rat lucrările unei plenare a C.C. 
al P.C. Bulgar, consacrată ridi
cării muncii ideologice la nive
lul sarcinilor trasate de Con- 

municări cu centrul spațial, Îna
inte de amerizarea in Pacific, co
mandantul de bord a Iul „Sky
lab-3", Gerald Carr, spunea : 
„Cred că realizarea noastră cea 
mai importantă este durata ac
tivității noastre în Cosmos. Ne 
simțim acum in aceeași excelen
tă formă ca în prima zi". Me
dicii de la Houston care au in 
mină toate datele in materie, 
sînt mai categorici și mai pre- 
ciși. Ei afirmă : după programul 
Skylab se poate Preciza că omul 
este bine adaptat pentru im
ponderabilitate pe care o poate 
suporta un timp aproape neli
mitat. „Cele trei misiuni — de
clară directorul programului 
Skylab, dr. William Schneider 
— ne-au dovedit că nu există 
nici o limită a duratei posibile 
de ședere a omului in spațiul 
cosmic. S-a confirmat că omul 
poate înfăptui în Cosmos tot ce 
dorește". Intr-un interviu acor
dat revistei U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT, dr. Charles 
Berry. directorul laboratorului 
de științe biologice, cea mai 
inaltă autoritate medicală a 
N.A.S.A., opina că „nici o ra
țiune medicală nu se opune unei 
misiuni de doi ani a unui echi
paj uman in direcția planetei 
Mărie. Voiajul dus-intors spre 
planeta roșie este, din punct de 
vedere al capacității de adaptare 
a omului, perfect posibil". La 
rîndul său, Ed. Gibson, „savan
tul" echipajului „Skylab/3l‘, a- 
firmă : „După experiența fă
cută nu am nici o indoială că 
într-o zi vom putea vizita alte 
planete".

Pină la aceste zboruri înde
părtate rămîn de reținut preți
oasele date științifice aduse de 
cele trei echipaje „Skylab". Fo
tografierea amănunțită a trei 
sferturi din suprafața Terrei, o- 
perațiunea de detectare făcută 
cu o Întreagă gamă de detectoa
re cu filtre diverse, au permis 
reperarea unor resurse subte
rane necunoscute încă, exami
narea aspectelor geologice șl 
biologice ale unor vaste regiuni.

P. NICOARA

gresul al X-Iea al P.C.B. și de 
programul partidului de con
struire a societății socialiste 
dezvoltate. A fost adoptată o 
hotărîre corespunzătoare care 
va fi dată publicității. Totodată, 
la plenară, a fost prezentată o 
informare asupra vizitelor pes
te hotare ale delegațiilor de 
partid și guvernamentale bulga
re asupra convorbirilor cu alte 
partide și țări în a doua jumă
tate a anului 1973 și Începutul 
acestui an.

• PRIMUL ministru al Tuni
siei, Hedi Nouira, a primit pe 
Giou Hua-min, ministru adjunct 
al comerțului exterior al R. P. 
Chineze, conducătorul delegației 
guvernamentale comerciale chi-

Semnarea acordului privind noul 
tratat asupra Canalului Panama

Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și ministrul de 
externe panamez, Juan Antonio Tack, au semnat, în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la Palatul legislativ „Justo Arose- 
mena", acordul care va servi ca bază pentru viitoarele negocieri 
între cele două părți, referitoare la un nou tratat asupra Ca
nalului Panama.

Documentul, conținînd opt 
principii de bază, prevede că 
tratatul din 1903 și amendamen
tele sale vor fi abrogate după 
semnarea unui tratat, în între
gime nou, asupra canalului in- 
teroceanic. Conceptul de perpe
tuitate existent în tratatul din 
1903, care acorda S.U.A. dreptul 
de jurisdicție permanentă asu
pra canalului, va fi eliminat — 
noul tratat prevăzind o dată 
fixă de expirare.

Sfîrșitul jurisdicției Statelor 
Unite pe teritoriul panamez va 
avea loc în scurt timp, potrivit 
termenelor specificate în noul 
tratat.

Teritoriul panamez în care se 
află situat canalul va reveni sub 
jurisdicția Republicii Panama. 
Republica Panama, în calitatea 
sa de deținător suveran al a- 
cestui teritoriu, va conferi Sta-

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că, Ia Berlin, au avut 
loc, în zilele de 6 și 7 fe
bruarie, tratative între dele
gații ale R. D. Germane și 
R. F. Germania în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
în vederea pregătirii unui 
acord guvernamental între 
cele două țări, conform pre
vederilor Tratatului cu pri
vire la bazele relațiilor din
tre R.D.G. și R.F.G.

Tratativele vor fi continua
te la 28 februarie și 1 mar
tie.

neze aflate în Tunisia. Cu acest 
prilej — menționează agenția 
China Noua — a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

Activitate diplomatică 
la Alger

• LA ALGER se desfășoară, 
în aceste zile, o intensă activi
tate diplomatică în legătură cu 
propunerea președintelui Houari 
Boumediene privind convocarea 
unei sesiuni extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U. în 
problemele crizei de energie, 
materiilor prime și ale dezvol
tării economice în general. în 
acest context, șeful statului al- 
gerian a primit pe William Ea- 
gleton, șeful serviciilor pentru 
interesele americane în Algeria. 
Potrivit ziarului „El Moudjahid“, 
președintele algerian a expus a- 

telor Unite, pe durata noului 
tratat asupra canalului inter- 
oceanic și conform cu prevede
rile sale, dreptul de uz asupra 
pămînturilor, apelor și spațiu
lui aerian, necesare pentru 
funcționarea, menținerea, pro
tecția și apărarea canalului și 
pentru tranzitul navelor.

Republica Panama va primi 
o participare justă și echitabilă 
din beneficiile obținute din o- 
perațiunile canalului pe terito
riul său. Se recunoaște că po
ziția geografică a teritoriului 
său constituie principala resur
să a Republicii Panama.

Republica Panama va parti
cipa la administrarea canalului, 
în conformitate cu procedura 
care va fi stipulată în tratat. 
De asemenea, în acest tratat se 
va prevede că Republica Pa
nama iși va asuma responsabi
litatea totală pentru funcționa
rea canalului la expirarea tra
tatului. Republica Panama va 
conferi Statelor Unite dreptu
rile necesare pentru reglemen
tarea tranzitului navelor prin 
canal și pentru alte activități 
specifice în legătură cu activi
tatea, menținerea, protejarea și 
apărarea canalului, conform cu 
scopurile enunțate, incluse in 
noul tratat.

Referindu-se la conținutul a- 
cestui document, agenția Pren- 
sa Latina apreciază că prevede
rile sale sint în concordanță cu 
cererile prezentate în ultimii 
ani de către Panama pentru a 
se ajunge la un nou tratat just 
și echitabil.

cestliia, punctul de vedere al Al
geriei asupra problemelor ener
getice și ale materiilor prime. 
Președintele Boumediene a mai 
primit, de asemenea, pe amba
sadorul Franței în Algeria, Jean 
Marie Soutou, cu care a exami
nat aceleași chestiuni. „El Moud
jahid“ precizează că în cadrul 
discuțiilor s-a constatat „o apro
piere a pozițiilor Algeriei și 
Franței în domeniile abordate“.

Val de represiune la 
Seul

• POTRIVIT informațiilor 
provenite din Seul, regimul dic
tatorial al lui Pak Cijan Hi și-a 
intensificat acțiunile de repre-
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• MOHAMED HAFEZ 
GHANEM, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniu
nii Socialiste Arabe, l-a pri
mit pe Petru Burlacu, amba
sadorul României în R. A. 
Egipt. în cadrul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea 
Socialistă Arabă.

HOTĂRIREA JAPONL? 
ÎN LEGĂTURĂ CU CON

FERINȚA DE LA 
.WASHINGTON

Guvernul Japoniei a hotărît 
ca delegația sa la conferința 
principalelor țări occidentale 
consumatoare de petrol, progra
mată să aibă loc, in zilele de 
11 și 12 februarie, la Washing
ton, să acționeze în așa ma
nieră incit reuniunea să con
tribuie la cooperarea între ță
rile exportatoare și cele impor
tatoare de petrol, precum și 
pentru convocarea, cit mai cu- 
rind posibil, a unei reuniuni 
comune a acestor state.

Purtătorul de cuvint al Mi
nisterului de Externe, Mizuo 
Kuroda, sublinia, expunind po
ziția guvernului japonez, că re
uniunea de la Washington ar 
trebui să constituie un mijloc 
de materializare a unui dialog 
constructiv intre țările consu
matoare și cele producătoare de 
petrol. în măsura în care punc
tele de vedere ale participanți- 
lor la reuniune vor coincide și 
în care soluțiile vor fi accep
tabile pentru toți — a arătat el 
— se va determina amploarea 
acestui prim pas pe care Ja
ponia îl dorește în realizarea, 
cit mai repede posibil, a dialo
gului cu țările exportatoare de 
petrol.

salii împotriva personalităților 
din rîndul opoziției și a celor cu 
vederi democratice. Forțele po
lițienești și agenții de siguran
ță au primit ordinul de a aresta 
orice persoană, care, într-o for
mă sau alta, nu respectă întru 
totul termenii „măsurilor de ur
gență“ anunțate de regim. în 
felul acesta, în ultimul timp au 
fost arestate sute de persoane, 
printre care scriitori, oameni de 
artă, profesori, studenți și lideri 
ai multor comitete districtuale 
ale partidelor de opoziție și ai 
organizațiilor de masă care și-au 
manifestat nemulțumirea față 
de politica autorităților sud-co- 
reene.
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