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ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI PRODUCȚIA GLOBALĂ A 
FOST REALIZATĂ ÎN PROPORȚIE DE 101,3 LA SUTĂ ; PRODUCȚIA 
MARFA 104,2 LA SUTĂ ; LIVRĂRI LA EXPORT 129,5 LA SUTĂ ; PRO

DUCTIVITATEA MUNCII 100,8 LA SUTĂ

„Pentru îndeplinirea mobiliza
toarelor angajamente pe care și 
le-a asumat colectivul întreprin
derii noastre în chemarea la în
trecerea socialistă pentru cins
tirea celor două evenimente din 
viața partidului și a poporului 
nostru — a 30-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
Xl-lea al partidului — ne măr
turisește tovarășul Radu Rădu- 
lescu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea Au
tomatica București — trebuia 
pusă în primul rînd ordine 
în buna colaborare dintre 
secțiile noastre. Despre ce 
e vorba ? Pînă acum se întîm- 
pinau mari greutăți din cauza 
lipsei de decalaj dintre secția 
construcții metalice care exe
cută podurile din tablă) cutiile, 
dulapurile, pupitrele etc. și sec
ția echiparea electrică. Dar nu 
numai că nu era asigurat deca
lajul însă deseori cei de la e- 
chipare trebuiau să stea și să 
aștepte sosirea acestor piese. 
Această anomalie trebuia înlă
turată. într-o ședință a Comi
tetului oamenilor muncii s-a ho- 
tărit ea la construcții metalice 
să se organizeze munca pe două 
schimburi. Nu era însă prea 
simplu. Trebuiau angajați noi 
salariați, apoi calificați și totul 
intr-un timp foarte scurt. Or
ganizației U.T.C. de aici, care 
numără 75 de tineri, a cărei se
cretar este tovarășul Aurel Ga
lii, i-a revenit sarcina să se o- 
cupe de pregătirea profesională 
„din mers“ a celor nou angajați, 
să acționeze în direcția întări
rii disciplinei în muncă a tine

rilor, în vederea creșterii indi
cilor de utilizare a timpului și 
utilajelor. Și, într-adevăr, în- 
tr-un timp record noii salariați 
au deprins meseria, s-au inte
grat in eforturile celor mai 
vechi, disciplina s-a întărit con
siderabil în sensul că au dispă
rut in mare parte absențele ne
motivate iar munca pe două 
schimburi a început să-și arate 
eficiența. Astăzi de pildă, s-a 
ajuns la un decalaj de două luni 
intre cele două secții cheie“.

Este, evident, una din expli
cațiile esențiale ale succeselor 
înregistrate de colectivul între
prinderii pe primele două luni

ale acestui an: realizarea pro
ducției globale în proporție de 
101,3 la sută, a producției marfă 
cu 104,2 la sută, livrări la ex
port 129,5 Ia sută, productivitatea 
muncii 100,8 Ia sută. Se remar
că faptul că cifrele realizate sînt 
egale sau mult superioare valo
rilor cu care s-au angajat sala- 
riații în întrecerea socialistă. 
Edificatoare sînt în acest, sens 
performanțele de la indicatorul 
livrări la export la care colec-
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ÎNTREGUL POPOR SALUTĂ CU SATISFACȚIE 
Șl PROFUNUĂ RECUNOȘTINȚĂ REZULTATELE RODNICE 
ALE VIZITEI ÎNALȚILOR SOLI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE 

PE MERIDIANELE AFRICII SI AMERICII LATINE
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

~nr ntregul nostru popor salută cu deo- mind seni
| sebită mîndrie și vie satisfacție rezul- goste fier

1 țațele recentei vizite întreprinse de față de st
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre- în noua n

ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Liberia, cii și Ame
Argentina și Guineea, vizită pe care o soco* funda adr
tește o nouă și puternică contribuție la întă- buția hotă
rirea cauzei păcii și colaborării între popoare, partidului
o strălucită mărturie a afirmării României, a -im

creșterii prestigiului ei in lume.
Pe adresa Comitetului Central al Partidului in Prornov

Comunist Român, a secretarului general al statului nc
partidului sosesc numeroase telegrame expri* al P.C.R.

imentele oamenilor muncii de dra- nam!nj' muncii>. . toți locuitorii Capitalei, se spu-
3inte, de profunda stima Șl respect ne în telegrama adresată de Co-

>||| iubiți ai patriei noastre socialiste p.c.r., v-au urmat cu inima și
lițitinp rlp nnrp na mprîrîinnplp Afri- gindul fierbinte, cu satisfacțieusiune ae pace pe meriaianeie «rri și profundă mindl.ie țn viZita pe
ricii Latine. Telegramele exprimă pro- care at' întreprins-o, împreuna

. . cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
nirație Șl recunoștința pentru contri- Liberia, Argentina și Guineea,

, , . ca sol de onoare al năzuințelor
ritoare pe care secretarul general al și idealurilor nobile aie poporu-

— ... . . , . . lui nostru de pace, progres, co
președintele Consiliului de Stat, to- laborare și înțelegere între na-

Colae Ceaușescu, O aduce neobosit Acum, cînd ați revenit în pa-
.... ... trie, se spune în încheiere, în-

area politicii externe a partidului și găduiți-ne, iubite tovarășe
. < a i z» i i v i Nicolae Ceaușescu, să dăm glasistru elaborata de Congresul al X-lea sentimentelor noastre de satis-

(Continuare în pag. a lll-a)

Să ai o prietenă !... Doam
ne, de cind mi-am visat să 
am o prietenă ! De pe vre
mea cînd mă jucam cil pă
pușa, purtam codițe și ma
ma mi-a cumpărat o mică 
plită de tablă, pe care co- 
ceam cozonaci de nisip și 
fierbeam supă de castane, de 
atunci mi-am visat să am o 
prietenă... Ani de zile am 
tînjit după o colegă de ban
că, inimoasă și simțitoare, 
pe umărul căreia să pling in 
voie cind luam un doi la 
matematică și pe care s-o 
văd bucurîndu-se sincer

UNORA 
NU LE 
PLAC 

ANEC
DOTELE

de OCTAV 
PANOU-IAȘI

Ion Schneider de la Fabrica „Electrotimiș" — Timișoara este unul din cei mai buni U.T.C.iști 
fruntași ai secției sale.

Fotografia de GHEORGHE CUCU

CAMPANIA PRODUCȚIILOR RECORD

ÎN AGRICULTURĂ

i N ARGEȘ,

PENTRU 10 000 DE TINERI,
PRIMĂVARA A SOSIT!
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• Tribuna activistului

U.T.C.

A ACȚIONA NE
MIJLOCIT ALÄ-
TURI DE TINERI

• Reporter în an 
chetă

cînd. trăgind eu ochiul la, 
datele notate în palmă, pri
meam un zece la istorie. Dar 
nu mi-a fost să-mi văd visul 
cu ochii decît după termina
rea liceului, în ziua cînd ci
neva — poate insuși Desti
nul— mi-a făcut cunoștință 
cu Felicia. Oh, ce suflet co
losal în bucățica aceasta de 
fată ! Cită sensibilitate, cită 
dăruire, ce splendidă miș
care interioară profilată pe 
prietenie în inima ei de e- 
roină smulsă parcă din pa
ginile nemuritoare ale unor 
romane de Drumeș și De- 
ssila !

Ne-am împrietenit din pri
ma clipă, fiindcă din prima 
clipă Felicia s-a comportat 
față de mine cu acea fruste
le a fetei moderne eliberată 
de dogme și marasme. Eram 
la un ceai cu niște puști 
plicticoși, care discutau des
pre fotbal și despre jazz, tind 
m-a luat deoparte și mî-a 
spus :

— Iubi, gagii ard gazul. 
Ai ceva marafeți să te fac 
una scurtă la un băruleț ?

Aveam — și am plecat.
Ea bar, mi-am dat seama 

de cum am intrat că in Fe
licia nu vedeam numai eu 
prietena ideală, inima gene
roasă capabilă să bată in 
ritmul unei desăvirșite ca
maraderii. Toți, de la un pi- 
ccolo simpatic care ne-a asi
gurat că a făcut cafelele 
special pentru noi și pînă ia 
un bărbat care semăna puțin

(Continuare în pag. a 11-a)

Peste tot, în satele argeșene, 
campania agricolă de primăva
ră este în actualitate. Toate for
țele sînt concentrate pentru re
zolvarea, în amănunt, a proble
melor stringente : organizarea 
muncii, fertilizarea, asigurare 
semințelor, pregătirea acțiunii 
de irigare. Aproape 10.000 tineri 
cooperatori, mecanizatori, lucră
tori din I.A.S. și muncitori 
navetiști participă la acțiunile 
premergătoare declanșării cam
paniei proprîu-zise. Din cele 
peste 9.000 hectare amenajate 
pentru irigații, mai bine de ju
mătate au fost puse în perfectă 
stare de efectuare a udărilor, 
iar pe restul suprafeței, mate- 
rializîndu-se programul de mă
suri adoptat de organele jude
țene de partid și de stat în a- 
ceste zile, se lucrează la zi-lu- 
mină. în aceste acțiuni, tinerii 
din Cotmeana, Beleci-Negrești,

Morărești, Căpeasca se eviden
țiază nu numai pentru partici
pare dar și pentru calitatea 
muncilor executate. Concomi
tent, la Oarja, Teiu, Ciupa, Ră- 
tești alte mii de hectare au de
venit sau vor deveni șantiete 
în vederea amenajării pentru 
irigații. Insuficiența apei din sol 
îi determină pe gospodarii ar
geșeni să intensifice eforturile 
pe șantierele de acest gen ; ho- 
tărîrea unanimă fiind aceea ca și

prin irigații să determine obți
nerea în acest an a unor pro
ducții agricole foarte bune. Tot
odată, drumurile către cîmp sînt 
împînzite de atelajele repartizate 
la transportul
grajd. Peste tot în 
acestea coincid cu

gunoiului de 
județ, zilele 
desfășurarea

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)
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MI SE POATE FACE MMIC“
CÎM) AU VREI SĂ FACI TOTUL !

Doar cinci minute trecuseră 
de cind mă aflam pe marele 
șantier al luminii de la Someș. 
Abia făcusem cunoștință cu se
cretarul U.T.C. și aveam deja 
capul împuiat cu „greutățile de 
nerezolvat ale organizației“. To
varășul Rusu mi-a vorbit pe larg 
despre „nereceptivitatea tineri
lor“, despre indisciplina de la 
loturi ; am aflat „cit trebuie să 
alerge omul după o prăpădită 
de cotizație“ și cum „ocolesc 
brigadierii inițiativele Comitetu
lui U.T.C.", mi s-a spus 
de mult lipsește sprijinul 
județ...

Firește, după ce mi-am 
toate aceste probleme l-am în
trebat pe interlocutor ce a în
treprins el, personal, ca secre
tar U.T.C. și comandant de șan
tier național pentru a înlătura 
pomenitele necazuri.

și cit 
de la

notat

r
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CÎTEVA CONSECINȚE
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Mai multe comune prin care am trecut în 
ultima vreme, împreună cu o brigadă a zia
rului, mi-au oferit cunoașterea mai în adîn- 
cime a unui fenomen pe care îl întîlnim 
destul de frecvent în organizațiile de tine
ret din lumea satelor. îl cunoscusem eu, 
pe ici-pe colo, și mai înainte, cu ani în 
urmă, însă cele mai recente deplasări m-au 
pus față în față și cu cîteva din consecin
țele sale, apărute între timp. Iar aceste 
consecințe vor să atragă atenția că reali
tatea despre care vorbeam, alegerea unui 
tînăr profesor în funcție de secretar al co- 

i întot- 
nu este

DESPRE EȘECUL UNUI SECRETAR U.T.C. 
CARE, ÎN LOC SĂ-ȘI SUFLECE MÎNECILE Șl SĂ 
TREACĂ LA TREABĂ, A ÎNCEPUT SĂ SE VAITE

— Credeți că se poate face 
ceva ? m-a chestionat cu un aer 
descumpănit.

— De ce nu?
— Păi, o să vedeți dumnea

voastră. Și s-a lansat intr-un 
torent de explicații, insistînd a- 
supra faptului că e privit cam 
de sus de către conducerea șan
tierului, că nu prea e băgat în 
seamă.

— Ce mai. NU NI SE ACOR
DA PRESTIGIUL cuvenit ! a 
încheiat cu un aer blazat.

M-am mirat atunci de neaju-

torarea în care părea căzut 
omul ales să reprezinte vreo 
2.000 de tineri, să se bată pen
tru interesele lor.

Acest tînăr pînă nu de mult 
muncitor, de la care te-ai fi pu
tut aștepta, deci, să privească 
mai matur, mai curajos, mai 
bărbătește problemele — unele 
reale — ivite în viața unui 
mare colectiv utecist, nu părea 
dispus și nici în stare să „se 
bată“.

Și m-am întrebat: ce ero
ziune intimă a afectat ținuta

morală a acestui om de 24 de 
ani care își ciștigase justificate 
aprecieri pentru felul cum mun
cise pînă atunci, atit la strung 
cit și în mai mica organizație 
U.T.C. din care făcuse parte ?

Am urmărit timp de o lună, 
între altele, și activitatea tova
rășului. Rusu. Am ajuns la cî- 
teva concluzii.

Insuccesele se datorau înțele
gerii funcționărești a 
i se încredințase. Mi 
apoi, că a început să 
prin alegerea sa ca 
s-a acordat un post, 
și nu, înainte de orice, o mare 
răspundere. Văzînd în titlul de 
comandant al șantierului națio-

muncii ce 
s-a părut, 
creadă că, 
secretar i 
o funcție,

OVIDIÜ PĂUN
(Continuare în pag. a Il-a) k

tînăr profesor în funcție t 
mifetului comunal U.T.C., nu este 
deauna cea mai fericită soluție. Și i 
mai ales în cazurile cînd nu se 
caută în primul rînd tînărul cel 
mai bun, orice ar fi el, ci se 
caută cu orice preț profesorul.

Mie, cel puțin, mi se pare e- 
vident, o dată ce tinerii coope
ratori dintr-o comună sînt de 
mai numeroși decît elevii, este de iui 
atîtea ori mai firesc ca în fruntea tu
turor.să fie ales un reprezentant al 
tegorie> majoritare, nu un profesor care 
nu poate fi socotii nici măcar reprezentant 
al elevilor. în loc de asta, însă, în unele 
locuri dai chiar peste ceva mai mult : loc
țiitorul secretarului U.T.C. este și el biblio
tecar, responsabilul cutărui resort este me
dicul, al altui resort încă un profesor, și 
abia pe ultimele două-trei locuri din comi
tetul comunal mai găsești cîte un țăran-doi. 
La comitetul județean U.T.C. însă situațiile 
anormale de acest fel sînt explicate cit se 
poate de... normal, prin faptul că cu pro
fesorii „ se lucrează mai ușor", că „se 
descurcă, oricum, mai bine cînd le ceri un 
plan de muncă, o dare de seamă, o hîrtie". 
Ceea ce, fără îndoială, cel puțin la prima 
vedere, este cît se poate de adevărat, in
telectual este „om cu carte", nu se poate

D. MATALÄ

trei ori 
tot

ca-

compara îndemînarea unuia 
demînarea celuilalt la sapă.

Consecințele despre care 
sus au început însă, treptat, să apară și 
ele, iar în ultima vreme sînt din ce în ce 
mai vizibile. Auzi, de exemplu, tot pe la 
comitetele județene U.T.C., critici sau la
mentări de felul acesta : „comitetul comu
nal lucrează numai cu elevii", „la muncă 
patriotică - elevi, la activități culturale - 
elevi, la... - tot elevi", „De ce nu sînt atrași 
și țăranii la activitate De ce ? Cred că 
răspunsul e foarte simplu : pentru că se
cretarul U.T.C. pe comună este profesor, 
îi are mai la îndemînă pe elevi, se bucură 

și de ascultare în rîndul lor - 
și gata. Un număr oarecare de 
tineri, ca să participe la o ac
țiune, nu-i greu deloc de adu
nat. Iar în felul acesta rămîn 
treptat în afara organizației 

tocmai cei mai mulfi membri ai ei. Aîte- 
orb pe scena căminului cultural vezi, 
iarăși, numai elevi sau... profesori. „Nu 
știu de ce, se plînge secretarul comitetu
lui, nu avem cooperatori în formațiile ar
tistice. Cred că nu le place să danseze". 
Nu le place ? Mai degrabă se sfiesc să vină 
pentru că nu îl văd acolo, sus, și pe secre
tarul ales de ei, nu îl găsesc într-o forma
ție sau alta, ori poate îl văd dar de cele 
mai multe ori tot nu le vine să creadă că 
este unul de-ai lor. Așa se face că, dacă 
am cîștigat, indiscutabil, prin apelul la pro
fesor, în îndemînarea la hîrtii, am pierdut, 
în schimb, în îndemînarea la activitate. 
Care din aceste consecințe vi se par mai 
importante ?

Din situații de acest gen nu poate fi tra
să decît o singură concluzie : secretarul 
U.T.C. al comunei este ales nu ca să lu
creze județul cu el, ci ca să lucreze el cu 
tinerii.

la scris cu în-

aminteam mai
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A ACȚIONA NEMIJLOCIT

ALĂTURI DE TINERI
Ca orice activist al V.T.C. sînt 

confruntat și eu, uneori, cu pro
bleme a căror rezolvare compor
tă anumite dificultăți.. Și lucrul 
acesta mi se pare absolut firesc. 
Nimic nu se rezolvă nicăieri de 
la sine. Mai ales la „eșaloanele 
superioare", unde situațiile sînt 
de o mare diversitate. Numai că, 
spre surprinderea mea, mi-a fost 
dat (și nu o dată) să observ cum 
greutățile determină, pe alocuri, 
un fel de „recul“ al inițiativelor. 
Probleme care ar putea fi solu
ționate prompt, operativ, cu for
țe locale sînt considerate cîteo- 
dată nerezolvabile ; se invocă fel 
de fel de „greutăți obiective“, de 
„situații speciale“ și se apelează 
în cele din urmă la „ajutor de 
la județ“. O analiză atentă a u- 
nor stări de lucruri de felul ce
lor menționate m-a dus la con
cluzia că, de cele mai multe ori, 
acestea sînt generate fie de ne
cunoașterea realității și a forțe
lor proprii, fie de comoditate și 
inerție.

Ce-i de făcut ? O chestiune de 
principiu. care face, dealtfel, 
parte din abecedarul muncii 
noastre, se cere evidențiată încă 
de la bun început: problemele 
nu se pot. rezolva din birou, prin 
telefoane sau hîrtii, indiferent 
dacă pe ele stă scris „notă de 
probleme“, „plan de măsuri“ sau 
„program de. activități.“. Locul 
activistului este, pe teren, în mij
locul tinerilor! Numai acolo își 
poate el afirma plenar persona
litatea, competența, maturitatea 
politică și capacitatea organiza-

-------------------- rfrm

Printre exponatele „Salonului cărții"

reporter în ancheta
Un șantier, se știe, nu„i un birou cu machetă și neon. E un Ioc 

de muncă aspru, bărbătesc. Secția de la Popești Leordeni a între
prinderii de construcții-montaj. pe care am vizitat-o recent, este 
un astfel de loc de muncă. Tinerii, cam 400 la număr — veniți 
de prin, părțile Sibiului, Botoșanilor, din Vîlcea, din zona Cluju
lui — fac naveta la București sau în comunele învecinate. Parte 
din băieți (80) locuiesc în cămin. în noul cămin din incinta șan
tierului unde s-au rnutat luna trecută.

— Dacă am avea încă vreo 170 
de oameni în plus — ne relata 
șeful secției, inginerul Aurelian 
Cotoară — cu siguranță că n-ar 
fi vorba de rămîneri în urmă la 
realizarea planului de investiții. 
Așa însă...

Așadar, la I.C.M.P. — secția 
Popești Leordeni, sînt încă des
tule locuri de muncă. Se anga
jează muncitori calificați, se an
gajează muncitori necalificati. 
Aceștia din urmă, dacă sînt ti
neri, vor face ucenicia la locul 
de muncă. întreprinderea, se 
spune, le va asigura cazarea în 
cămin și masă. Se dau și anun
țuri în ziare, se ține legătura cu 
oficiul de sector al recrutării și 
repartizării forțelor de muncă. 
Cererile de angajare nu se prea 
înghesuie încă, și, deocamdată, 
conducerea secției se descurcă 
cu efectivul de care dispune. Se 
întimplă însă că unii tineri — 
din atîția cîți sînt — cer să 
plece, la scurt timp după veni
rea pe șantier. Fluctuația, în 
procente, este mare. Stabiliza
rea — greoaie.

— Recent, vorbeam cu cinci 
băieți care-și făceau notele de 
lichidare — ne spunea șeful sec
ției. De ce vreți să plecați ? 
Unul din ei a motivat că vrea să 
fie mai aproape de București 
(I.C.M.P.-ul se află la km. 11 pe 
Șoseaua Olteniței — n.n.) Ceilalți 
au preferat să tacă. Plecau și 
atit...

Trebuie să aducem în discuție 
un amănunt : ei locuiseră în 
„vilă“. Aici, într-o încăpere de 
aproximativ 10X8 m. a barăcii 
erau înghesuite 40 de paturi.

— în dormitor, Ia „vilă“, se 
întîmpla să fie și cîte doi ucenici 
într-un pat — ne-a spus tînărul 
mecanic instalator Ion Codrea- 
nu. Așternutul a stat nespălat 
mai bine de două luni. Ce să vă 
mai spun de vestiarele și insta
lațiile sanitare ale barăcii...

— Plăteați chirie ?
— Sigur că da. 75 de Iei de 

pat. în septembrie și octombrie, 
anul trecut, am plătit și cîte 150 
de Iei. Pe urmă s-a redus... 
Aveam și administrator (Am 
aflat că un electrician, Nicolae 
Ploscaru, fusese special „numit“ 
gospodar — n.n.).

— Unde serveați masa ?
— Nicăieri. Mergea cîte unul 

din noi în oraș și făcea cumpă
rături de la „Alimentara“ pentru 
toți.

Nu de mult, un oaspete oare
care, avind de predat un colet 
din partea familiei de la Vîlcea 
a unui ucenic, a vizitat „vila“ 
pentru a se achita de . comision. 
O frază din scrisoarea pe care 
ne-a adresat-o, sună așa : 
„... Sint și eu tatăl unui băiat 

torifă. Numai contactul cu reali
tatea îi poate oferi cheia rezol
vării problemelor, indiferent cit 
de dificile ar fi acestea. O serie 
de realități întîlnite în județul 
nostru m-au convins, o dată mai 
mult, că așa stau lucrurile.

Nu de mult cîțiva propagan
diști ai noștri mi-au adus la cu
noștință faptul că întîmpină di
ficultăți în organizarea cercurilor 
de învățămînt politic la clasele 
mari ale școlilor generale. Că — 
după cum spuneau ei — ar fi 
vorba de un nivel general mai 
scăzut, de lipsă de interes și de 
participare din partea tinrerilor. 
Adevărul era că, acolo unde a- 
semenea fenomene apăruseră, în- 
tr-adevăr, învățămîntul politic 
V.T.C. fusese organizat superfi
cial, temele nu fuseseră legate de 
preocupările specifice uteciștilor 
din această categorie profesiona
lă. Se pedalase excesiv pe lu
cruri generale, arhicunoscute.

O dată descifrate cauzele, 
mi-a fost relativ ușor să acțio
nez pentru înlăturarea deficien
țelor. Intre altele, am organizat 
la școala din comuna Stoilești— 
unde învățămîntul politic V.T.C. 
se desfășurase în mod constant 
la un nivel buWI — o acțiune 
complexă, la care , am invitat 
propagandiștii V.T.C., responsa
bilii cu munca Apolitică și secre
tarii unor cohutete comunale 
V.T.C. Schimbpl de experiență 
care a avut lo erteti acest prilej, 
pe tema desfășurării învățămîn- 
tului politic U.TiC. și a celor
lalte activități fTylifàce și cultu- 

de 18 ani și n-aș vrea ca vreoda
tă băiatul meu să trăiască in 
asemenea condiții ca cele pe 
care le-am găsit acolo..."

Și omul, revoltat, pe bună Baracaîncăpățînată
dreptate, descria vila și „inte
rioarele“ ei.

Acum două săptămîni tinerii 
au fost mutați în noul cămin 
construit pentru nefamiliști. 
„Vila“ urmează să fie demolată 
fiindcă pe locul acela va culisa 
un pod rulant. Necesitățile pro
ducției o cer. Clădirea noului 
cămin nu este gata ; nu s-a re
cepționat nimic încă de la cons
tructor. Tinerii au fost mutați 
totuși. Foarte bine că s-a pus 
capăt astfel unei situații de ne
tolerat. Dar ne-ar fi încălzit su
fletul să aflăm că întreprinde
rea s-a hotărît să ia în folosin
ță mai devreme noul local mai 
întîi pentru că aprecia că tine- 

(Vrmare din pag. I)

nai doar, un izvor de drepturi 
și mai puțin de îndatoriri, de- 
prinzind repede tehnica justifi
cărilor în loc să-și amplifice și 
să-și adapteze la noua și mult 
mai complexa sa situație obi
ceiul de a munci îndirjit, de a 
se lua de piept cu greutățile, 
Andrei Rusu a ajuns să fie de 
părere că „nu se poate face ni
mic“.

în cele cîteva luni de cînd fu
sese ales, nu reușise nici măcar 
să afle exact cîți brigadieri sinț 
la Someș, se deplasase prea pu
țin la loturile îndepărtate și. cu
noștea doar parțial necazurile 
tinerilor. Și mai reduse îi fuse
seră eforturile pentru a rezol
va. efectiv acele probleme, de
loc puține, care se ivesc, nor^ 
mal, in viața unui mare șantier. 
Ca atare, de unde ar fi putut 
să se ivească acel prestigiu a 
cărui „neacordare“ o acuza to
varășul Rusu ? Cum și pentru 
ce ar fi putut să-i dăruiască ci
neva o calitate care se cîștigă 
prin muncă, prin fapte ?

Și cine, cum ar fi putut să-l 
bage în seamă dacă — el per
sonal avînd prea puține proble

rale în rîndul tineretului, acțiune 
ce a inclus și o asistență la un 
cerc de învățămînt politic la cla
sa a VllI-a, a evidențiat faptul 
că în organizarea unor astfel de 
activități trebuie pornit de la cu
noașterea amănunțită a realități
lor locale, a nivelului de pregă
tire și a sferei reale de interese 
ale tinerilor. Concluzia au des
prins-o activiștii singuri și ulte
rior lucrurile au început să mear
gă mai bine.

Vn alt exemplu. In nenumăra
te rînduri, tinerii din orașul Bre- 
zoi, vechi centru forestier, ne-au 
sesizat că li se ofe-ă prea puți
ne posibilități de a-și petrece în 
mod util și plăcut timpul liber. 
Și în acest caz se invocau, bine
înțeles, „cauzele obiective". Nu 
exista un lăcaș de cultură al ti
neretului. Analizînd însă la fața 
locului lucrurile, s-a găsit totuși 
un local disponibil, pe care — 
cu ajutorul tinerilor. — l-am pu
tut dota cu mobilier (executat de 
ei prin muncă patriotică și din 
materiale economisite), l-am pu
tut decora într-un mod atractiv 
și am amenajat aici un club foar
te frumos. Și iată că azi, tinerii 
din Brezoi au unde se distra. In 
fața inițiativei și perseverentei, 
„greutățile obiective" s-au pulve
rizat. Existaseră oare ele, cu a- 
clevărat ? Evident că nu.

Exemplele de acest gen ar pu
tea continua, pentru că viața în
săși ni le supune atenției. Iar so
luțiile, tot viața ni le oferă. Cu 
condiția să nu ne rupem de 
fluxul ei fierbinte. In ce mă pri
vește, în cea mai mare parte a 
săptămînii acționez nemijlocit 
pe teren, printre tineri. Și con
sider că așa e bine. Poporul spu
ne că sacul se duce la moară, și 
nu invers. Iar problemele pe care 
le rezolv sînt rezultatul colabo
rării permanente cu toți factorii 
locali: activiști ai consiliului 
popular, ai sindicatelor, ai F.V.S. 
și ai. altor organisme obștești. 
Colaborarea aceasta presupune și 
ea contacte nemijlocite. Locul 
nostru de acțiune este terenul, 
realitatea nemijlocită. Sîntem re
prezentanții tinerilor și trebuie 
să acționăm alături de ei, pu- 
nînd umărul alături de al lor, la 
rezolvarea, tuturor problemelor 
care-i frământă.

NICOLAE DEACONU 
secretar al Comitetului județean 

Vîlcea al V.T.C.

rii ei muncitori locuiau în con
diții precare, de nedescris. N-a 
fost însă așa. Noroc cu podul 
rulant. Altfel s-ar fi așteptat fi
nisarea căminului, recepționarea 
și alte cîteva luni s-ar fi putut 
să treacă... „Vila“ va fi demo
lată. Va fi uitată.

— N-ar trebui oare, tovarășe 
director, să căutați explicațiile 
fluctuației în „grija“ cu care 
sînt tratate, în secția dv„ pro
blemele de viață ale tinerilor ?

Cei 153 de uteciști de la 
I.C.M.P. Popești Leordeni sint 
constituiți, desigur, într-o orga
nizație. Secretar U.T.C. este o 
fată, Aura Croitoru, pontatoare. 
Ce spun tovarășii din conducere 
despre ea :

„Fată bună, inițiază diferite 
acțiuni, participă la ședințele 

conducerii întreprinderii. Noî 
am pus-o secretară, fiindcă îi 
merge mintea...“

Cum adică „au pus-o ?“. Cine 
„a pus-o ?“ Nu-și aleg uteciștii 
propriul lor secretar ?

Ce spun tinerii, la rîndul lor, 
despre tovarășa A.C. :

— Tovarășa secretară U.T.C. 
stă picior peste picior la cafele 
în birou... ne relatează Ion Popa, 
Ion Codreanu. Nu știe care sint 
problemele noastre de viață, 
cum trăim, ce mincăm, ce preo
cupări avem. Primim toate asi
gurările din partea tovarășilor 
Cotoară și Tudor Bănică, cum 
că secretara U.T.C. „ia parte la 
ședințele colectivului de condu- 

me — se mulțumea să țină în 
dosarul de la sediu pe cele ri
dicate de tineri ?

Tot atunci, în mai 1973, a so
sit la Someș pentru a da o mină 
de ajutor un colectiv de acti
viști de Ia. Comitetul județean 
Cluj al U.T.C. Trei activiști 
foarte tineri : Nicolae Sucală, 
Ileana Banyai și Aurel Druță.

M-a incintat, pur și simplu, 
felul în care și-au suflecat mi-

CÎND NU
necile și s-au pus pe treabă, lă- 
sîndu-1 pe secretar să se lamen
teze în continure. în cîteva zile 
răscoliseră de la un cap la al
tul tot șantierul ; problema 
evidenței și a cotizațiilor a ră
mas repede doar o amintire. 
Au apărut peste tot lozinci mo
bilizatoare. s-au pus „la zi“ ga
zetele de perete, la stația de 
amplificare s-a organizat o emi
siune săptămînală destinată bri
gadierilor.

Problemele social-gospodă- 
rești ridicate de tineri au fost

„Anticazania“ stîrnește prin
tre cititori opinii dintre cele mai 
felurite: de aprobare, de repro
bare, de amendare și nuanțare 
a unor idei ș.a.m.d. Este pe de
plin firesc să se întîmple ast
fel. O lectură făcută cu interes, 
cu patimă uneori este de fapt 
o recitire. Percepem în cuvinte 
și propoziții doar conținutul pe 
care ne-am fi așteptat să-1 gă
sim. Sau căutăm numai ce vrem 
să acceptăm, sau să combatem.

Cimpoi Nicolae, din Brașov, 
urmărește „Anticazania“ doar 
pentru a-i defăima conținutul. 
El ar „arde întreg pămintul“ și 
ar „răsturna lumea in cap“ pen
tru vorbele „lipsite de frica în 
Dumnezeu“ scrise la această ru
brică. Opinia lui C. N., inspira
tă de fanatismul său pe care 
și-l autocaracterizează larg in 
scrisoarea ce ne-a trimis, este 
desigur o excepție. In zecile de 
scrisori primite ea nu mai poa
te fi regăsită tale quale.

Rezerve și nedumeriri față de 
ideile materialelor științifice mai 
exprimă însă și alți tineri: Stoi
ca Constantin (17 ani) din A- 
zuga, elev la Liceul teoretic din 
Sinaia; Moncea Gavril (19 ani) 
din Comarnic; Juncu Aurel, din 
Roznov — care în urma discu
tării în ziarul nostru a opiniilor 
sale a revenit cu precizări fă
cute în sensul. evidențierii con
cepției religioase pe care o are.

La antipod, însă, adolescenți 
și tineri, mult mai mulți la nu
măr, își afirmă opiniile și con
cepția lor materialîst-științifică, 
iau atitudini față de cei cu o 
modalitate refractară spiritului 
științific contemporan, ateismu
lui. Menționez dintre semnata
rii numeroaselor scrisori trimi
se la redacție în acest sens pe 
Tomescu A, din Constanța; R. Z., 
din București; Cinchi Emil, din 
Roman; I. Mihai, din Hunedoa
ra; Avram Gh. din Brăila; Vio- 
rel Miheț, din Hunedoara; Ele
na V., din Vîlcea: I. Mierlescu, 
din Dolj; Viorel Voicu I. Didin, 
din Argeș.

In viitor, la rubrica „Antica
zania“, vom căuta să facem cu
noscute și să dezbatem cît mai 
multe din opiniile „pro“ sau 
„contra“ ale preopinenților a- 
mintiți — și ale celor ce ne vor 
scrie în continuare — nutrind 
convingerea că înfruntarea des
chisă și sinceră a părerilor este 
întotdeauna de preferat tăinui
rii sau escamotării lor.

In însemnările de față voi ză
bovi doar asupra unei probleme 
ridicate de elevul Viorel Voicu 
I. Didin, din comuna Ungheni, 
județul Argeș, referitoare la o- 
riginea și esența religiei. Ele
vul argeșean ne scrie:

„Ce a fost și ce rămîne reli
gia ? Această întrebare și-o 
pune oricine. Firește religia a 
fost o armă a exploatatorilor, o 
armă care-și găsea cartușul în 
iluzia vieții de apoi".

Ușor „amendată“ prin 
țâre, opinia lui Didin se 
dește, desigur, justă. De 
voi încerca în cele ce urmează 
să-i dau un anume relief și o 
oarecare adîncime. discutînd mai 
pe larg despre originea și esen
ța religiei.

nuan- 
dove- 
aceea

RELIGII ORIGINARE
Șl ORIGINEA RELIGIEI

religia cunoaște o istorie, 
vremuri străvechi religiile

Că 
că în 
arătau altfel decît cele din zi

cere a secției.“ Dar ea nu-și 
manifestă, acolo, în nici un fel, 
o prezență activă, de informare 
și susținere spre rezolvare a ne
cazurilor tinerilor muncitori. 
Face simplă figurație fiindcă 
așa se cere ca și secretarul 
U.T.C. să participe Ia ședințe...

Reiese cu evidență că una din 
cauzele principale ale fluctua
ției și instabilității tinerilor 
muncitori pe șantierul I.C.M.P. 
Popești Leordeni este faptul că 
șantierul nu constituie pentru 
ei „casa adevărată“, așa cum ar 
fi trebuit să fie ; el este doar 
un loc de muncă și atit, deși ar 
exista toate probabilitățile să se 
întîmple cu totul altfel.

I-am vizitat pe foștii locatari 
ai „vilei“, în noul lor cămin. Și, 
după cum se prezintă lucrurile, 
aceeași lipsă de grijă persistă. 
Noul local — să notăm, încă ne
recepționat ! — prezintă nume
roase defecte de construcție în
tre care cele mai grave se mani
festă la instalațiile sanitare (in
filtrații masive de apă în pe
reți, la etajul I, nemaivorbind 
de cele 3 etaje superioare). Mo
bilierul este sărăcăcios. Lipsa 
de igienă s-a mutat și ea de Ia 
„vilă“, în mai toate camerele. 
La camera nr. 1, de pildă, acolo 
unde locuiesc Popa și Dumbra
vă, robinetele chiuvetei au gar
niturile defecte. Apa curge, cei 
doi meseriași nu pun mina să 
repare garniturile... Este un 
exemplu al faptului că tinerii 
nu sînt învățați să se ajute sin
guri, așteptînd pe alții să le sară 
în ajutor. Masa ? Masa se ser
vește, în continuare, prin paturi, 
cu salam și pateu luat de la 
„Alimentara“. Secretara U.T.C.? 
își bea liniștită cafeaua. Tova
rășii din conducere ? Prind cu 
afecțiune pe cite un ucenic de 
umeri și... „mititel, bată-1 no
rocul / cît un ac de gămălie, / 
a venit să-și afle locul / și no- 
rocu-n meserie. Oare numai cu 
atit se simt ei datori față de 
tinerii care muncesc pe șantier?

VIOREL RABA

prezentate conducerii șantieru
lui și s-a trecut la rezolvarea 
lor operativă. Au prins glas și 
niște brigăzi de agitație care 
hibernau pe la Fîntînele sau 
Mărișelu, s-au organizat și cite- 
va acțiuni sportive.

într-un cuvînt, a început să 
se vadă bine, mai bine că acolo 
este intr-adevăr un șantier na
țional al tineretului.

Am observat un lucru simplu, 

VREI SĂ FACI TOTUL !
dar fără care „nimic nu e de 
făcut“, într-adevăr, așa cum 
prea repede crezuse tovarășul 
Rusu : că cei trei tineri activiști 
au pus oamenii la treabă, i-au 
molipsit cu propriul lor entu
ziasm, sincer, cuceritor, neafec
tat de orgoliul leneș al „superio
rității“ conferite de funcție.

In puțină vreme,, cei trei se 
făcuseră cunoscuți pe șantier, 
ii vedeam strîngîndu-și 
cu brigadierii de la cele mai în
depărtate puncte de lucru, au
zeam uteciștii strigîndu-i pe 

miinile

lele noastre, că „ideea“ religi
oasă a evoluat — constituie as
tăzi ceva unanim acceptat de 
către istoricii religiei, chiar și 
dintre cei care au în general o 
concepție religioasă.

Religia constituie un fenomen 
social-uman. Originea acestui 
fenomen este deci socială și u- 
mană. Teologii, chiar și cei ce 
se consacră studiului istoriei re
ligiilor, susțin însă că religia 
era un izvor divin; fiind rele
vat, „adevărul“ acestui izvor nu 
poate fi însă demonstrat. El tre
buie crezut chiar dacă frizează 
absurdul. Originea divină a re
ligiei este totuși „probată“ de 
teologi prin pretinsa existență a 
unui tărîm al supranaturalului, 
iar existența acestuia din urmă, 
prin îndelungata istorie a reli
giozității omenirii.

în adevăr, urmele de religio
zitate sînt foarte depărtate : la 
omul de acum circa 50 000 de 
ani denumit Cro Magnon s-au 
putut pune deja în evidență ru
dimente de reprezentări reli
gioase. După cum arată un au
tor sovietic, „oamenii de Cro

DESPRE ORIGINEA
SI ESENTA RELIGIEI
f 1

Magnon îi legau pe morți de 
teamă ca nu cumva membrii 
decedați ai gintei să iasă din 
mormint și să cauzeze vreun 
rău celor vii... Avem de-a face 
aici cu un element al religiei : 
credința în însușirile supranatu
rale ale mortului“. Ceea ce în
seamnă desigur că religiozitatea 
a apărut deodată cu omul. Anu
mite cercetări mai vechi și mai 
recente par să ateste că la ori
gini omul (spre pildă omul de
numit de Neandertal) nu ar fi 
cunoscut sentimente, reprezen
tări sau conduite religioase : dar 
chiar dacă le-ar fi cunoscut, a- 
ceasta nu este o probă a origi
nii lor supranaturale.

De altfel, atit ideea de supra
natural cit și cea de sacru au 
cunoscut o evoluție istorică ce 
probează, poate în forma cea 
mai evidentă, originea social- 
umană a religiei. Savanții con
sideră astfel drept forme de 
concretizare a ideii de sacru : 
animismul, adică acea stare de 
religiozitate exprimată în atri
buirea unui suflet (a unei în
suflețiri) oricărui fenomen na
tural pe care omul tindea să și-l 
facă favorabil prin practici, ma
gice, rugăminți și apoi rugă
ciuni ; fetișismul, adică cultul fe
tișurilor : venerare superstițioa
să a unui obiect sau unei fiin
țe ; tabuismul. adică conferirea 
unor obiecte, ființe sau acte un 
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Film realizat în Studiourile Centrului de Producție Cine
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nume. Nici unul nu era pen
tru tineri „tovarășul de la ju
deț“, ci, intre ei, aproape de 
sufletul lor, erau simplu: Ileana, 
Nicu, Aurel. ,

Seara, cînd coboram din mun
te sub umărul cenușiu al bara
jului de la Tarnița, îi găseam 
întotdeauna pe cei trei sfătuin- 
du-se cu tinerii, iar Înainte de 
culcare, răsfoind ziarele, nu mă 
puteam împiedica să trag cu

I pe 
dale,

coada ochiului la carnetul 
care Druță îl umplea cu < 
cu idei, cu propuneri.

Și, știind cît a alergat toată 
ziua, îmi părea admirabilă tă
ria acestui băiat care zăbovea 
îndelung după ora stingerii asu
pra unei cărți, a unui manual.

Era, poate un alt „secret“, c 
altă explicație a faptului că a- 
colo unde secretarul găsea că 
„nu mai e nimic de făcut“, se 
găsise și se făcuse deja foarte 
mult !

Dimineața, la 7, cînd ieșeam

evo-

caracter sacru, de neatins în 
virtutea naturii sale supranatu
rale ; totemismul, credința în 
totemuri, respectiv într-un anu
mit tip de relații sacre între in
divizi sau grupuri, pe de o parte, 
un animal sau o plantă, pe de 
altă parte ; magismul — prac
tici menite să producă efecte 
contrare legilor naturale ; 
tul strămoșilor, omagiu 
sufletelor, devenite sacre, 
străbunilor.

Pe trepte mai înalte ale 
luției istorice ideea de supra
natural, de sacru îmbracă forma 
politeismului (formă de religie 
care admite pluralitatea zeilor) 
iar ulterior a diverselor variante 
de monoteism (doctrină care nu 
admite decît un singur dumne
zeu). Judeo-creștinismul și isla
mismul sînt cele mai reprezen
tative în acest sens. Brahnianis- 
mul, mai cu seamă in varianta 
sa budistă, diferitele religii hin
duiste ș.a. prezintă o seamă de 
particularități pentru care ele 
nu pot fi cuprinse, tale quale, în 
categoria religiilor monoteiste. 
Budismul, de pildă, este o reli-

cul- 
adus 

ale

gie fără dumnezeu sau, după 
cum se exprimă un autor, „a- 
ceastă religie se situează în opo
ziție cu brahmanismul ca o mo
rală fără Dumnezeu și un ate
ism fără natură“.

Așadar, ideea de divinitate a 
cunoscut o incontestabilă evolu
ție : de la ideea forțelor oculte 
a animismului, totemismului, 
politeismului pină la ideea ce
lor mai variate forme de mono
teism.

De obicei marile cotituri ale 
istoriei, fără să fi fost determi
nante, au fost totuși însoțite de 
substanțiale modificări in „teh
nologia fabricării de divinități“. 
Adeseori oamenii, nesatisfăcuți 
de vechile lor divinități, sau cel 
puțin de vechile practici de 
cult, își modifică religia, adop- 
tind divinități noi sau transfor- 
mînd regulile de cult. Și acest 
proces nu este specific doar 
trecutului îndepărtat. Eferves
cența sectelor din zilele noastre 
— astăzi sint inventariate peste 
400 atari secte noi — stă ca 
exemplu în acest din urmă sens.

Tot aici ar trebui enumerate 
poate o seamă de noi religii de 
largă circulație în lumea afro- 
asiatică, intim asociate de lupta 
anticolonială. Mă refer, de pildă, 
la mișcarea TAI-PING din Chi
na secolului trecut, mișcarea 
CARGO din Melanezia, creștini 
negri din Africa, mișcarea HAU- 

în fața camerei de oaspeți. Ilear 
na, Nicu, și Aurel își împărțeau 
sarcinile pe ziua în curs : tu 
mergi la Răcătău, pentru briga
dă, tu Ia Mărișelu, la adunare, 
eu rămîn aici, la club.

Să ceară la tot pasul ajutor, 
pentru lucruri pe care pot și 
trebuie să le facă ei Înșiși, să 
se plingă, să scoată pe tavă în 
fiecare împrejurare, ca explica
ție a apatiei „greutățile“ șan
tierului, nu i-am văzut sau au
zit niciodată.

P. S. — La Someș secretarul 
U.T.C. a fost înlocuit cu citeva 
luni în urmă. Șantierul trăiește 
mai intens o viață de organi
zație adevărată. M-am convins 
vizitînd recent acele locuri pe 
care cu greu le-am recunoscut 
sub înfățișarea nouă dată între 
timp de mîinile constructorilor. 
Și mi-am amintit fără voie de 
cei trei care poposiseră acolo in 
vară, începînd prin a-și sufleca 
minecile. Am telefonat îndelung 
Ia sediu, căutîndu-i ca să-i fe
licit pentru efectul muncii lor. 
N-am putut vorbi nici cu Ileg- 
na, nici cu Nicu, nici cu Druță. 
Mi s-a răspuns stereotip : Sint 
plecați pe teren.

HAU din Noua Zeelandă, biseri
ca Aglipayană din Filipine, 
mișcarea Tafarismului din Ja
maica etc. Toate aceste mișcări 
politico-religioase ambiționează 
o ruptură cu formele tradiționa
le locale de gîndire și organiza
re socială, prin preluarea unor 
elemente de creștinism și cultu
ră europeană.

Etnologia și istoria religiilor 
au produs în epoca modernă un 
uriaș material relevant și con- 
cluziv cu privire la polivalența 
și varietatea fenomenului reli
gios. Or, aceste constatări făcute 
de știință vin tocmai să spulbe
re ideea originii supranaturale 
a religiei. Căci ce altă dovadă 
mai bună pentru originea so- 
cial-umană a fenomenului reli
gios poate fi adusă decît faptul 
că în diverse locuri și în diverse 
timpuri oamenii își făuresc re
ligii după chipul și asemănarea 
împrejurărilor lor concrete de 
viață. încă Xenofon observa că 
zeii pe care-i descrie Homer 
sînt, de fapt, prin înfățișarea 
lor antropomorfă, o proiecție a 
imaginației omenești și că dacă 

boii și caii ar ști să-și exprime 
fantezia lor, zeii ar avea chipuri 
de boi și cai. Un alt filozof grec, 
Euhemeros, susținea că zeii nu 
sînt decît produsul divinizării 
unor eroi din timpuri depărtate 
ale istoriei. Acest tip de inter
pretare a culminat desigur cu 
susținerile feurbachiene în ma
terie. Pentru filozoful german 
Ludwig Feuerbach „...misterul 
teologiei este antropologia... 
misterul ființii lui Dumnezeu 
este ființa omenească...“. Pentru 
acest filozof omul este secretul 
religiei prin aceea că își obiecti
vează ființa sa, transpunindu-se 
apoi tot pe sine ca obiect al a- 
cestel ființe obiectivate pe care 
o transformă într-un substrat, 
într-o persoană : el se gîndește 
pe sine, își, este sieși obiect, dar 
ca obiect ai unui obiect, ca 
obiect al divinității. După 
Feuerbach, Dumnezeu este astfel 
ființa omului cea mai subiecti
vă, cea mai proprie, în care s-a 
alienat însă. Cu cit Dumnezeu 
este mai subiectiv, mai uman cu 
atit mai mult .se- înstrăinează 
oriiul de subiectivitatea sa, de 
umanitatea sa, deoarece Dum
nezeu este în și pentru sine na
tura înstrăinată a omului.

Interpretarea antropologică a 
esenței divinității — și deci a 
religiei — se înscrie, desigur, pe 
linia celei mai bune tradiții în 
filozofia religiei. Ea contrastea
ză vizibil cu toate interpretările 
teiste, care postulau divinitatea 
în afară și mai presus de om, 
iar acestuia din urmă îi recu
noșteau doar capacitatea unei 
credințe care nu se legitimează 
decît prin ea însăși, la antipo
dul rațiunii fiind. Cît privește 
obiectul credinței — recte divi
nitatea — potrivit teoriei teolo
gilor — el este incongnosibil, 
despre el nu se poate spune ni
mic comprehensibil în termenii 
rațiunii. Lui Tertulian îi aparți
ne faimoasa constatare că nu 
poate deveni obiect al credinței 
decît ceea ce este absurd, 
„credo quia absurdum“. Iar Fe
ricitul Augustin arăta, în același 
spirit, că „fides praecedit ratio- 
nem“ — credința precedă rațiu
nea. De unde rezultă că despre 
esența divinității «i religiei nu 
se poate spune de pe o atare 
poziție nimic rațional, logic — 
in ciuda faptului că întreaga teo
logie (in partea ei de dogmati
că) ambiționează tocmai o atare 
performanță. Căci dacă s-ar pu
tea demonstra prin mijloace lo
gice — chiar și în termenii unei 
pure demonstrații filozofice — 
existența divinității, atunci am 
avea de-a face cu o cunoștință 
de ordin rațional, capabilă să 
întrunească consimtămîntul pe 
calea convingerii și nu a credin
ței religioase.

Situînd credința în epicentrul

UNORA NU LE PLAC
ANECDOTELE

(Vrmare din pag. I)

cu bunicul, avea aceeași che
lie și aceleași riduri ca ale 
lui, dar rîdea fermecător șî 
după fiecare înghițitură de 
coniac ne adresa peste me
se : „Mă simt, fetelor, ca un 
adolescent !“, toți, absolut 
toți, îi vorbeau, îi trimeteau 
fie o țigară, fie o votcă, fie 
un simplu „ceau", gest sim
bolic al simpatiei. Felicia — 
și prin Felicia o groază de 
lume veselă ; un adorabil 
fotbalist care se îmbătase și 
cînta superb, în italiană, 
„Adio, ragați, io plecare“, un 
responsabil de bufet, domn 
foarte distins, un boxer cu 
o fată angelică și alțîi — m-a 
reținut pînă la ora închide
rii. între timp am vrut 
dau un telefon acasă, 
spun mamei că mai sînt 
la ceaiul puștilor, dar, 
presionată de lipsa mea 
experiență,
smuls fisa din mină și a te
lefonat ea mamei :

— Doamnă, domniță, nu vă 
faceți griji. Sînt prietena ei 
cea mai bună. Dacă mai în- 
tîrzie și n-are cu ce veni a- 
casă, doarme 
celași pat cu 
ceeași pernă 
lutări soțului
trece să vă văd, vă aduc o 
rețetă de zacuscă de Ia ma- 

să 
să-î 
încă 
ioi

de
Felicia mi-a

la mine, în a- 
mine, pe a- 

cu mine... Sa- 
dv. șî cînd voi

dezbaterilor referitoare la reli
gie, problema esenței religiei 
este însă mai curînd escamotată 
decît elucidată. Căci descrierea, 
cu oricită subtilitate, a meca
nismului psihologic al credinței 
nu conduce spre încropirea unei 
teorii valide asupra naturii și 
esenței religiei. Altfel spus este 
vorba de răspunsul suscitat de 
întrebarea „de ce a inventat 
omul religia ?“ — respectiv un 
ansamblu de dogme, practici și 
instituții cărora le-a conferit un 
caracter sacru și care au devenit 
astfel obiect al credinței. Am 
aici in vedere, desigur, nu un 
om abstract, anistoric, ci omul 
concret — expresie a unui an
samblu de relații social-istorice 
date. Căci, pornind de la formu
la omului abstract, atemporal, 
scos din contextul socio-cultu- 
ral, abia nu vom înțelege de ce, 
pe de o parte, individul a ajuns 
la un moment dat în situația de 
a-și obiectiva, după cum arată 
Feuerbach, propria sa esență, 
respectiv cele mai elevate atri
bute ale sale, iar pe de altă 
parte de ce această obiectivare, 
care virtual putea urma diverse 
căi (știință, artă, filozofie, mo
rală etc.), a urmat în primul 
rînd calea religiei. Și de ce ur- 
mind calea obiectivării „reli
gioase“ spiritul uman a cunos
cut una din aventurile sale cele 
mai complexe, zămislind in fapt 
o pluralitate de religii înscrise 
cu o durată mai lungă sau mai 
scurtă pe traiectoria istoriei. 
Căci, după cum arătam, ideea de 
divinitate a cunoscut o incon
testabilă evoluție : de la ideea 
forțelor oculte, a animismului, 
totemismului, politeismului pînă 
la ideea celor mai variate forme 
de monoteism.

TEORIA SOCIOLOGICA
MARXISTĂ A RELIGIEI

Dintre răspunsurile schițate la 
întrebările de mai sus teoria 
marxistă cu privire la originea 
și esența religiei este istoristă, 
materialistă și dialectică, în mo
dul cel mai consecvent. Intr-un 
articol ca cel de față este ane
voie de argumentat pe larg 
toate aceste implicații. De aceea 
voi aminti, aici și acum, sub be
neficiul unei reveniri ulterioare 
— doar că teoria sociologică 
marxistă a religiei dă cea mai 
consecventă interpretare socială 
fenomenului religios, evidenți
ind bazele sociale-materiale care 
fac ca religia să se prezinte 
ca un ansamblu de idei, repre
zentări, sentimente care din ra
țiuni sociale, gnoseologice și 
afective reflectă într-un mod 
denaturat, fantastic atit realita
tea forțelor exterioare, materia
le și sociale care-1 domină pe 
om, cît și realitatea vieții inte
rioare a omului. Religia, după 
cum arătam, apare pe o treaptă 
relativ tlrzie a evoluției socie
tății. fapt care probează că a- 
ceasta nu constituie un dar 
funciar al sufletului omenesc. 
De unde rezultă că religia e 
„produsă" de un anume tip de 
societate și de un anume tip de 
om al cărui orizont spiritual este 
„codificat“ de logica acestei so
cietăți.

Desigur, o atare concluzie nu 
trebuie interpretată simplist sau 
dogmatic. Procesul „producerii" 
religiei sau a credinței religioase 
este mediat de factorul uman în 
cele mal felurite direcții. Omul 
concret, deși prin esența sa se 
află la întretăierea unui ansam
blu de relații sociale, nu se re
duce totuși doar la acestea și 
nici nu realizează înstrăinarea 
sa religioasă doar ca o proiecta
re a esenței sale potrivit unor 
mecanisme de fetișizare și misti
ficare, sinonime cu acelea prin 
care relațiile de muncă se în
străinează in... marfă (vezi în 
acest sens teoria Iui Marx asu
pra fetișismului mărfii). Inter
vin în acest caz sumedenie de 
factori „psihologici“ (infrarațio- 
nali) individuali legați de istoria 
vieții personale a indivizilor, de 
particularitățile lor temperamen
tale, de ..destinul" lor particu
lar. Teoria sociologică marxistă 
a religiei explică doar „condi
țiile sociale“ ale religiei și reli
giozității grupurilor, sensurile 
macro-sociale de evoluție a res
pectivelor fenomene.

Consecința programatică a u- 
nei atari teorii nu poate fi de
ci t aceea de a prevedea că 
odată cu dispariția unor anume 
relații sociale și a unei anume 
„logici" determinată de acestea, 
urmează să asistăm la o laici
zare masivă a conștiinței colec
tive, la o modificare substanțială 
a mentalității grupurilor.

Dr. H. CULEA

a- 
de

ma... Vreți să v-o dau și pe 
mama la telefon ? ...Mamă 1 
Mămico !... Scuzați-o, vă rog, 
doamnă, tocmai aprinde can
dela... Tăticul nostru, un om 
între oameni, ne-a părăsit, 
alegind lumea fără tristețe 
și fără suspine...

Să ai o prietenă ! Doamne, 
cit am visat să am o prie
tenă !

Și am găsit-o, în sfîrșit am 
găsit-o !

Nota autorului
Această entuziastă pagină 

de jurnal, datată cu șase 
luni in urmă, mi-a inminat-o 
o femeie, specificînd că 
parține fiicei sale care 
două săptămîni lipsea de a- 
casă, dar, desigur, nu-și fă
cuse griji pentru că fiica nu 
putea fi în altă parte decît 
la o bună prietenă dintr-o 
familie onorabilă, cu mamă 
gospodină și pioasă, cu tată 
mult prea devreme săvirșit 
intru Domnul.

Am sfătuit-o să se adre
seze miliției de moravuri.

— Cui ? m-a sfredelit cu 
privirea. Dar nu știți ce vor
biți... Așa ceva e foarte trist...

— Recunosc. Dacă 
ceva mai vesel, vă i 
anecdotă.

Și i-am spus una 
cu Bulă.

Numai Dumnezeu 
ce n-a rîs.

doriți 
spun o

grozavă

ștîe de



JOI 14 MARTIE 1974„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3

ÎNTREGUL POPOR SALUTĂ CU SATISFACȚIE Șl PROFUNDA RECUNOȘTINȚA 
REZULTATELE RODNICE ALE VIZITEI INALȚILOR SOLI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)

facție și deplină aprobare față 
de rezultatele vizitelor între
prinse, care reprezintă o nouă 
și importantă contribuție la ex
cepționala și prodigioasa dum
neavoastră activitate consacrată 
împlinirii politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru. Totodată, dorim să vă 
informăm că oamenii muncii 
din Capitală. în frunte cu comu
niștii, muncind neabătut pentru 
a da viață indicațiilor dumnea
voastră, și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan pe pri
mele două luni ale acestui an și 
sînt ferm hotărîți să întîmpine 
cele două evenimente care în
suflețesc întregul nostru popor 
— cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul 
fascist și Congresul al Xl-lea 
al partidului — cu noi și impor
tante realizări in toate domeniile 
de activitate.

în telegrama Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R. se scrie : 
Comuniștii, toți oamenii mun
cii — români, maghiari și de 
alte naționalități — ce trăiesc și 
muncesc pe aceste plaiuri au 
urmărit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu profundă satisfac
ție și deosebit interes vizita 
dumneavoastră în Liberia, Ar
gentina și Guineba, act politic 
de larg ecou și semnificativă re
zonanță. ce constituie incă o 
strălucită afirmare a contribu
ției pe care o aduce Partidul 
Comunist Român și România 
socialistă, dumneavoastră per
sonal. la statuarea binecunos
cutelor principii ale dreptului 
internațional, care trebuie să 
stea la baza relațiilor dintre 
state, la stabilirea unui climat 
de prietenie, solidaritate, coope
rare intrnațională și pace in 
lume.

Profund atașați politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Cluj 
aprobă din toată inima și cu 
deosebită satisfacție rezultatele 
vizitei in Liberia, Argentina și 
Guineea și vă asigură, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că strins uniți in jurul partidu
lui, al conducerii sale, vor de
pune întreaga lor pricepere și 
energie creatoare pentru înde
plinirea înainte de termen a 
sarcinilor economice din actua
lul plan cincinal, pentru ca, îm
preună cu întregul nostru popor, 
să cinstească, cu realizări însem
nate in muncă cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
cel de-al Xl-lea Congres ai 
Partidului. Comunist Român.

în telegrama adresată de Bi
roul Comitetului județean Su
ceava al P.C.R. se scrie : Noi, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile Bucovinei 
trq m, asemenea întregului 
p& or, înălțătoare momente de 
emoție și mindrie patriotică, ge
nerate de rezultatele deosebit 
de fructuoase ale strălucitei mi
siuni pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. ați între
prins-o în Liberia, Argentina și 
Guineea.

Vă asigurăm, , mult iubite 
conducător, că exemplul dum
neavoastră de neîntrecut patriot 
și internaționalist constituie 
pentru noi toți cel mai puternic 
imbold in munca pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, realizarea înainte 
de termen a actualului cincinal.

în telegrama adresată de Co
mitetul județean Timiș al P.C.R. 
se spune, printre altele : La re
întoarcerea din vizita de priete
nie întreprinsă în Liberia, Ar
gentina și Republica Guineea, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Timiș vă adresează, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un fierbinte salut, 
precum și cele mai calde mul
țumiri pentru modul strălucit 
în care — și de această dată • 
v-ați adus contribuția la _ afir
marea in relațiile dintre țări și 
popoare a principiilor ce călău
zesc politica externă marxiste 
leninistă a partidului și statului 
nostru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Timiș ro
mâni, germani, maghiari, sirbi 
și de alte naționalități — vor 
acționa și de acum înainte cu 
spirit de răspundere pentru în
făptuirea exemplară a politicii 
partidului, pentru a întimpina 

cu succese deosebite cea de-a 
30-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și Con
gresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român.

Pe parcursul întregii vizite, pe 
care dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general ați fă- 
cut-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Liberia. Ar
gentina și Guineea, am urmărit 
cu inima și gindul această nouă 
acțiune de pace și prietenie pe 
care ați purtat-o în numele 
poporului român, retrăind, îm
preună cu dumneavoastră, mo
mentele înălțătoare ale stimei și 
simpatiei cu care ați fost primit 
— se scrie in telegrama adresată 
de Comitetul județean Ilfov al 
P.C.R.'

Ne exprimăm înalta apreciere 
față de documentele semnate de 
dumneavoastră, împreună cu șe
fii statelor vizitate, convinși fi
ind că tratatele încheiate con
stituie un aport de cea mai mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
prieteniei și cooperării dintre 
România și aceste state.

Vă asigurăm, încă o dată, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a întimpina cu realizări 
cit mai mari cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și Congresul 
al Xl-lea al partidului.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din orașele și satele județu
lui nostru — români, maghiari, 
germani —, se scrie in telegrama 
Comitetului județean Alba al 
P.C.R., v-au urmărit cu gindul, 
cu dragostea lor fierbinte. cu 
profundul atașament și încre
derea nețărmurită ce vi le poartă, 
in vizita deosebit de importantă 
și fructuoasă pe care ați făcu
t-o in Liberia. Argentina și Gui
neea.

Strălucitul și pilduitorul dum
neavoastră exemplu de muncă 
neobosită, de neprecupețire a 
forțelor, de închinare a întregii 
vieți mărețului țel de ridicare a 
României pe inalte culmi de ci
vilizație și bunăstare, animă pe 
fiecare dintre noi, ne îndeamnă 
să facem totul pentru a ne au- 
todepăși, pentru a onora exem
plar — așa cum județul Alba 
s-a angajat — sarcinile ce ne 
revin.

Alături de întregul nostru 
popor, angajat cu toate forțele 
sale pentru îndeplinirea înainte 
de termen a prevederilor actua
lului cincinal, oamenii muncii 
din județul Tulcea au urmărit cu 
deosebită atenție vizita_ între
prinsă de dumneavoastră, mult 
iubite t o v a r ă ș e Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Liberia, Ar
gentina și Guineea, cu sentimen
tul de puternică mindrie patrio
tică și adîncă satisfacție, izvo- 
rite din convingerea că și cu a- 
cest prilej România socialistă 
și-a adus o contribuție valoroasă 
Ia slujirea cauzei păcii, a înal
telor idealuri umanitare, de 
progres și prosperitate, se spune 
în telegrama Biroului Comitetu
lui județean Tulcea al P.C.R.

Sintem convinși că dialogul 
purtat de dumneavoastră cu con
ducătorii statelor vizitate, co
municatele comune, tratatele și 
acordurile încheiate, toate do
cumentele semnate corespund 
intereselor poporului român și 
ale popoarelor respective și că 
acestea vor contribui la ridica
rea pe un plan superior a rela
țiilor de colaborare și prietenie 
dintre România și aceste țări.

Aceleași gînduri, aceleași sen
timente le regăsim și în tele
grama Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R. și Consiliului 
popular județean, în care se 
spune : Urmărind cu emoție 
fiecare etapă a vizitei și rezul
tatele ei, asemenea întregului 
popor român, am încercat sen
timente de profundă satisfacție 
și mindrie patriotică. Din nou 
ni s-au umplut inimile de bucu
rie, aflînd că iubitul nostru con
ducător a fost peste tot, în ță
rile vizitate, întîmpinat cu sti
mă, cu respect deosebit și caldă 
prietenie.

împreună cu toți cetățenii pa
triei, dăm o înaltă apreciere 
strălucitei activități desfășurate 
de dumneavoastră pentru sta
tornicirea principiilor de colabo
rare și înțelegere între toate 
popoarele lumii, principii care 
au fost reafirmate și cu prile
jul recentei vizite in cele trei 
țări. ....

Această vizita, se scrie m tele
grama adresată de Comitetul ju
dețean Dîmbovița al P.C.R., ca 
de altfel întreaga politică exter
nă a României socialiste, atît de 

dinamică și fructuoasă, ilustrea
ză în modul cel mai elocvent 
consecvența revoluționară a 
partidului nostru, strălucita și 
neobosita dumneavoastră activi
tate, izvorîtă din dorința înalt 
patriotică de a asigura poporu
lui nostru un viitor fericit, de a 
ne crea condiții optime de mun
că și de viață în pace, prietenie 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Este unanim recunoscut că 
niciodată in milenara sa exis
tență, România nu s-a bucurat 
de atît prestigiu în întreaga lu
me. Vă asigurăm, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom achita cu înaltă responsa
bilitate de toate sarcinile ce ne 
revin din tratatele și acordurile 
încheiate cu statele vizitate, e- 
xecutînd ireproșabil toate co
menzile de produse destinate 
exportului, că ne vom aduce 
contribuția la consolidarea pres
tigiului internațional al Româ
niei, hotăriți să intimpinăm cele 
două mari evenimente ale anu
lui — a 30-a aniversare a eli
berării patriei și al Xl-lea Con
gres al partidului — cu realizări 
cit mai însemnate.

Oamenii muncii din județul 
Vîlcea, alături de întregul nos
tru popor — se spune in tele
grama Comitetului județean de 
partid —, au urmărit cu senti
mente de profundă admirație 
și înaltă mindrie patriotică vi
zita întreprinsă de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Liberia, Argentina 
și Guineea, o nouă și elocventă 
dovadă a preocupărilor stator
nice ale partidului și statului 
nostru pentru creșterea presti
giului României în lume, pen
tru lărgirea colaborării între 

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

state, întemeiate pe principiile 
egalității in drepturi, respectu
lui independenței șl suvera
nității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, avan
tajului reciproc, pe dreptul 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta de-sine-stătător, 
în conformitate cu interesele și 
aspirațiile sale.

Recunoașterea unanimă a per
sonalității dumneavoastră de mi
litant neobosit pentru progresul 
omenirii, aprecierea activității 
revoluționare și meritele științi
fice ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, a rolului activ pe 
care țara noastră îl are în lu
mea contemporană dovedesc 
justețea politicii externe a Par
tidului Comunist Român, con
tribuția României socialiste la 
rezolvarea marilor probleme 
care frămintă lumea contempo
rană.

Adresîndu-vă un călduros bun 
venit pe pămîntul patriei noas
tre dragi — se arată în telegra
ma Comitetului județean Bis- 
trița-Năsăud al P.C.R. — folosim 
acest prilej pentru a ne ex
prima deplinul acord, via satis
facție și recunoștință, față de 
rezultatele vizitei, față de neo
bosita dumneavoastră activi
tate, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — reprezentant fidel 
al năzuințelor și idealurilor na
țiunii noastre — cutezător me
sager al păcii și prieteniei din
tre popoare, personalitate poli
tică marcantă a vieții interna
ționale, stimat pe toate meri
dianele lumii.

Aprobînd din adîncul ființei 
noastre activitatea desfășurată 
cu ocazia acestei vizite, strîns 
uniți în jurul partidului, al Co
mitetului său Central, ne an
gajăm să muncim fără preget 
pentru a transforma în realități 
marile sarcini politice, econo
mice și social-culturale ce le a- 
vem de îndeplinit, întîmpinînd 
eu succese cit mai bogate marile 
evenimente din viața țării — a 
30-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R.

în telegrama Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R. se ara
tă : Prin poziția și ideile ex
primate de' dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. prin modul strălucit 
în care ați acționat pentru dez

voltarea colaborării și cooperării 
dintre România și cele trei state, 
vizita dumneavoastră a consti
tuit totodată un aport de sea
mă al țării noastre la înfăp
tuirea noilor principii in rela
țiile dintre state, la întărirea 
colaborării, păcii și înțelegerii 
intre popoare.
- Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în pe
rioada cind ați lipsit din țară, 
toți cei ce muncesc din județul 
Argeș au depus o activitate rod
nică. Pe această cale, prin fap
te. înțelegem noi, argeșenii, să 
ne manifestăm dragostea și res
pectul pe care vi le purtăm și 
ne angajăm solemn în fața par
tidului, a dumneavoastră perso
nal, să ne consacrăm și în con
tinuare întreaga putere de mun
că. toată energia și capacitatea 
creatoare îndeplinirii exemplare 
a planurilor de producție și in
vestiții în industrie și agricultu
ră, să sporim contribuția Arge
șului la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, 
la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in scum
pa noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

Acordind o înaltă apreciere 
activității deosebit de rodnice, 
desfășurate cu ocazia vizitei în
treprinse de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Liberia, Argenti
na și Guineea, telegrama Comi
tetului județean Mureș al P.C.R. 
și Consiliului popular județean 
relevă :

Prin vizita dumneavoastră în 
Liberia, Argentina și Guineea, 
România socialistă și-a adus o 
nouă și valoroasă contribuție 
la întronarea unui nou climat în 
viața internațională întemeiat pe 

egalitate în drepturi, respectul 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului re
ciproc, renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța.

Acum, cind v-ați întors 
patrie, se arată în teleg- 
permiteți-ne, iubite tovarășe se
cretar general,. o dată cu urarea 
de „bun venit“ să ne exprimăm 
din nou cele mai calde senti
mente de profundă stimă și 
dragoste și să vă încredințăm că 
locuitorii de pe plaiurile Mure
șului și Tîrnavelor, însuflețiți 
de înaltul exemplu pe care dum
neavoastră ni-1 oferiți în per
manență, nu vor precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a nobilelor sarcini ce 
le revin in actuala etapă de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
a-și adiice contribuția tot mai 
plenar la bunăstarea și fericirea 
întregului nostru popor, la în
florirea și propășirea scumpei 
noastre patrii — România so
cialistă.

Oamenii muncii din județul 
nostru, alături de întregul po
por, se scrie în telegrama adresa
tă de Biroul Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R. și Comite
tul Executiv al Consiliului popu
lar județean v-au însoțit pe tot 
parcursul vizitei cu sentimente
le lor de cea mai sinceră bucu
rie, de adincă satisfacție și min
drie patriotică pentru primirea 
extrem de călduroasă cu care 
ați fost întîmpinat pretutindeni, 
pentru cuvintele și aprecierile 
deosebit de elogioase și pe de
plin justificate exprimate de 
conducătorii statelor, de repre
zentanții națiunilor și popoare
lor vizitate, de alți oameni po
litici din țările respective la a- 
dresa poporului român construc
tor al socialismului, a persona
lității dumneavoastră proemi
nente de om politic, de repre
zentant al poporului nostru, de 
luptător dirz pentru cauza păcii, 
înțelegerii și colaborării în lume, 
la adresa României socialiste.

Dînd glas gîndurilor și senti
mentelor comuniștilor și ale ce
lorlalți locuitori ai meleagurilor 
arădane — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— telegrama Comitetului jude
țean Arad al Partidului Comu- 
nist Român și Consiliului popu-

lar județean, exprimă deplina 
satisfacție pentru noile succese 
de răsunet internațional pe care 
le-a înregistrat politica noastră 
externă cu prilejul vizitei pe 
care ați intreprins-o, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovârășa Elena Ceaușescu, în 
Liberia, Argentina și Gufneea. 

întreaga desfășurare a vizitei 
dumneavoastră, stimate tovară
șe secretar general, rezultatele 
deosebit de fructuoase ale a- 
cesteia, care reprezintă o con
tribuție de maximă importantă 
în dezvoltarea pe multiple pla
nuri a colaborării și prieteniei 
dintre țara noastră și țările vi
zitate, fac să vibreze și mai pu
ternic sentimentele noastre de 
justificată mindrie patriotică și 
neclintită demnitate națională, 
de robust optimism și deplină 
încredere in viitorul strălucit al 
României socialiste, ne amplifi
că forțele de care dispunem și 
pe care sintem ferm hotărîți și 
capabili să le folosim cu sporită 
eficiență pentru a întimpina cu 
realizări dintre cele mai fru
moase a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și cel de-al
Xl-lea Congres al Partidului
Comunist Român.

Prestigiul internațional de care 
se bucură astăzi România socia
listă este determinat de contri
buția dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
personalitate proeminentă a 
mișcării comuniste și a vieții 
politice contemporane, om poli
tic cu vaste orizonturi în pro
blemele esențiale care frămintă 
omenirea, se scrie în telegrama 
transmisă de Comitetul județean 
Mehedinți al P.C.R.

Exprimindu-ne încă o dată a- 
deziunea unanimă la activitatea 
internă și externă a partidului 

și statului nostru, recunoștința 
fierbinte față de neobosita dum
neavoastră activitate pentru bi
nele și fericirea țării și a po
porului, asigurăm Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, pe dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, comuniștii, toți cei care 
trăim și muncim pe aceste stră
vechi meleaguri ale patriei, a- 
flate in continuă înflorire și 
dezvoltare economico-socială, 
vom depune toate eforturile în 
vederea transpunerii în viață a 
sarcinilor ce ne revin din acor
durile încheiate în recenta vi
zită. Ne vom consacra forțele, 
întreaga noastră capacitate și 
energie pentru înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor Congre
sului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului și a 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

în telegrama Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R. se 
spune :

Numeroasele întîlniri și con
vorbiri pe care dumneavoastră 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
le-ați avut cu conducătorii sta
telor respective, cu reprezen
tanții clasei muncitoare, ai par
tidele progresiste, cu cele mai 
largi cercuri ale opiniei publice, 
ca și rezultatele remarcabile cu 
care s-a încheiat această vizită 
de lucru constituie o nouă și în
semnată filă în ironica bogatei 
și laborioasei activități interna
ționale desfășurate cu consec
vență de partidul și statul nos
tru, aprobată și susținută cu 
fermitate de întregul popor ro
mân.

Comuniștii, toți cetățenii ju
dețului Brașov — români, ma
ghiari, germani — își manifestă 
satisfacția și adeziunea lor to
tală față de această impresio
nantă acțiune de politică exter
nă, cu multiple semnificații po
zitive în viața internă și 
internațională și vă asigură, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că o vor susține cu 
toată capacitatea și energia lor 
prin dobîndirea unor succese 
de seamă in îndeplinirea exem
plară, înainte de termen, a sar
cinilor de plan, a angajamente
lor asumate în marea întrecere 
ce se desfășoară în întîmpinarea 

celei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei de sub jugul fas
cist și a Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama Comitetului 
județean Prahova al P. C. R. 
și a consiliului popular ju
dețean se spune : Alături de 
întregul nostru popor, mun
citorii, țăranii, intelectualii și 
toți ceilalți oameni ai muncii 
prahoveni se simt mîndri și dau 
o înaltă apreciere modului stră
lucit în care ați condus această 
nouă misiune de pace și de co
laborare încredințată de popor, 
spiritului de dăruire și pasiune 
revoluționară cu care luptați 
pentru creșterea prestigiului in
ternațional al partidului și al 
statului nostru, pentru afirma
rea plenară, în relațiile dintre 
popoare, a principiilor nobile ale 
păcii și cooperării, ale bunăstă
rii și progresului social.

însuflețiți de înalta pildă pe 
care ne-o oferiți în activitatea 
dumneavoastră neobosită pentru 
binele poporului român, pentru 
pace și securitate trainică în 
lume, noi, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe meleagurile 
Prahovei, vă încredințăm, iubite 
tovarășe- Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
în munca pentru realizarea îna
inte de termen a actualului plan 
cincinal, fâcind din anul 1974 — 
anul împlinirii a trei decenii de 
la eliberare și al Congresului al 
Xl-lea al partidului — o etapă 
de prodigioase Înfăptuiri, de noi 
victorii pe coordonatele dezvol
tării multilaterale și înfloririi 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Telegrama Biroului Comitetu
lui județean Covasna al P.C.R. 
subliniază la rîndul ei : Fiind 
tot timpul cu gindul și inima

alături de dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, co
muniștii, toți oamenii muncii 
— români și maghiari — din ju
dețul Covasna au urmărit zi de 
zi cu admirație și deplină sa
tisfacție vizita oficială pe care 
ați întreprins-o în Liberia, Ar
gentina și Guineea. •

Cu inimile pline de bucurie 
și mindrie patriotică, acum cind 
ați revenit in patrie, exprimăm, 
odată cu tradiționalul bun venit 
pe pămîntul strămoșesc, profun
dul atașament și adeziunea de
plină a celor ce trăiesc și mun
cesc înfrățiți pe meleagurile co- 
văsnene față de politica științi
fică. internă și externă, a Parti
dului Comunist Român, satisfac
ția unanimă că destinele națiu
nii române sînt încredințate 
unui dîrz și încercat partid, în 
fruntea căruia vă aflați dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Cu alese și sincere sentimente 
de stimă și prețuire, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Brăila, atașați cu toată ființa 
lor politicii înțelepte a partidu
lui, au urmărit cu viu interes 
vizita pe care ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Liberia, Argentina 
și Guineea, se arată în tele
grama Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. și consiliului 
popular județean. Insoțindu-vă 
permanent cu inima și gindul, 
luind cunoștință de aprecie
rile rostite la adresa dum
neavoastră și a patriei noas
tre, de șefii de stat și înal
te personalități politice și știin
țifice din țările vizitate, am trăit 
sentimente de puternică min
drie patriotică și adîncă vibra
ție, izvorî te din convingerea că 
și de această dată a fost slu
jită cauza națiunii noastre so
cialiste, aspirațiiile de pace și 
progres social, de colaborare in
tre națiuni.

Documentele semnate și acor
durile încheiate, convorbirile 
purtate cu conducătorii statelor 
vizitate, cu reprezentanții unor 
partide și organizații politice 
confirmă în mod strălucit con
secvența cu care luptați pentru 
statornicirea inaltelor principii 
de independență, suveranitate, 
egalitate și colaborare între toa
te statele lumii.

Cu prilejul întoarcerii dum

neavoastră in patrie, vă adre
săm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai sincere mul
țumiri și sentimente de recu
noștință pentru rodnica și 
neobosita activitate pe care ați 
desfășurat-o in timpul vizitei, 
deplini încrezători că destinele 
patriei noastre se află în mîini- 
le unui partid clarvăzător ca al 
nostru, ale unei conduceri înțe
lepte, care slujește cu devota
ment comunist poporul. Vă asi
gurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a întimpina cu 
noi fapte de muncă cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fas
cist și cel de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama adresată de Bi- 
rolul Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R., se scrie :

Din cuvintele șefilor statelor 
vizitate am desprins aprecierile 
elogioase adresate preocupării 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, pentru destinul țării 

moastre, pentru promovarea unei 
politici întemeiate pe respectul 
celorlalte popoare, pe egalitate 
și dreptate internațională.

Am luat cunoștință cu nețăr
murită bucurie de inaltele titluri 
și distincții primite din partea 
unor forumuri științifice și con
ducerii statelor vizitate. Ele 
constituie mărturia recunoașterii 
și prețuirii activității dumnea
voastră și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in domeniile politic, 
social și științific.

Acum, la revenirea pe pămîsj- 
tul scump al patriei, vă asigu
răm, scumpe tovarășe .secretar 
general, că oamenii muncii din 
județul Vrancea vor acționa cu 
și mai multă hotărire, ncprecu- 
pețind nici un efort, pentru a 
întimpina cu noi succese, în toa
te domeniile de activitate, cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării și Congresului, al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama Comitetului ju
dețean de partid Hunedoara se 
spune :

Cu ocazia reîntoarcerii dum
neavoastră pe pămiritul, scumpei 
noastre patrii, permiteți-ne să 
vă exprimăm întreaga, noastră 
recunoștință și admirație pentru 
neobosita muncă și dăruire pe 
care le închinați generoaselor 
idealuri ale națiunii noastre, 
construcției socialismului și co
munismului in România.

Urmînd în mod neabătut 
minunatul exemplu pe care ni-1 
oferiți zi de zi. prin întreaga 
activitate ce o inchinați partidu
lui, poporului, scumpei noastre 
Românii, cauzei păcii și triumfu
lui colaborării în lume, vă în
credințăm că noi, toți comuniș
tii, toți oamenii muncii hunedo- 
reni ne vom consacra întreaga 
putere de muncă înfăptuirii an
gajamentelor asumate în între
cerea pe care o desfășurăm în 
cinstea aniversării eliberării ță
rii și a celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, înfloririi 
necontenite a patriei noastre.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile noastre, 
menționează telegrama adresată 
de Comitetul județean Constanța 
al P.C.R., au urmărit cu viu in
teres și deplină satisfacție vizita 
pe care dumneavoastră. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
ați efectuat-o în ultimele zile în 
Liberia, Argentina și Guineea, 
vizită care a marcat un moment 
de importanță istorică în dez
voltarea relațiilor de colaborare 
și prietenie dintre România și 
aceste state.

Și cu acest prilej a ieșit pu
ternic în evidență rolul esențial, 
marea contribuție pe care dum
neavoastră o aduceți la elabo
rarea și realizarea întregii po
litici externe a țării noastre, ac
tivitatea dinamică, neobosită, 
plină de pasiune revoluționară, 
cu care slujiți interesele majore 
ale poporului român, cauza so
cialismului. ideile de pace și 
progres social, de colaborare și 
înțelegere între națiuni.

Manifestăm deplina noastră 
adeziune față de rezultatele con
vorbirilor, dăm o înaltă aprecie
re documentelor semnate, acor
durilor și înțelegerilor încheiate 
și vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, că vom face 
totul pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce ne revin din actualul plan 
cincinal, din angajamentele asu
mate de țara noastră față de 
statele vizitate, fiind convinși că 
în acest fel ne aducem contri
buția la aplicarea in viață a po

liticii științifice a partidului și 
statului nostru.

In telegrama Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R. se 
arată :

Cordialitatea primirilor ofi- 
ciale, precum și entuziastele ma
nifestări populare, gesturile 
spontane și atit de expresive din 
partea populației Liberiei, Argen
tinei și Guineei, confirmă înalta 
considerație și stimă de care 
vă bucurați dumneavoastră, ex
ponent de frunte al mișcării 
progresiste internaționale, luptă
tor neobosit pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, res
pectul și interesul cu care sînt 
urmărite in lume înfăptuirile 
României socialiste.

Noua vizită pe continentele 
african și sud-american, înscri- 
indu-se in strălucitul efort pen
tru traducerea neabătută în via
ță a politicii interne și externe 
a partidului, în a cărei funda
mentare aveți un rol esențial, 
constituie o remarcabilă contri
buție la stabilirea in lume a u- 
nui climat de prietenie, solida
ritate, cooperare internațională 
și pace — se spune în telegra
ma adresată de Comitetul jude
țean Satu Mare al P.C.R., con
siliul popular județean.

Dînd glas recunoștinței noas
tre pentru neobosita dumnea
voastră activitate în slujba ce
lor mai nobile aspirații ale po
porului român, dorim să vă asi
gurăm încă o dată de totala 
adeziune a oamenilor muncii 
sătmăreni, fără deosebire de na
ționalitate, la politica internă și 
externă a partidului,

Strălucit mesager al națiunii 
române socialiste — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. — ați făcut și de 
data aceasta din călătoria de 
lucru în aceste țări un turneu 
de pace, de afirmare a voinței 
poporului român de a trăi în 
relații de colaborare și coope
rare cu toate popoarele lumii, 
pe baza dreptății, egalității și 
demnității naționale, a princi
piilor inalienabile ale suverani
tății și independenței. înalta 
considerație cu care ați fost în
tîmpinat peste tot, recunoaște
rea sinceră a meritelor dumnea
voastră incontestabile în edifi
carea unei lumi mai drepte, mai 
bune și mai înțelepte ne umplu 
inima de bucurie.

Exprimînd sentimentele ialo- 
mițenilor, organizația județeană 
de partid dă o înaltă apreciere 
activității neobosite pe care ați 
desfășurat-o ca purtător stră
lucit al mesajului națiunii noas
tre socialiste de prietenie, pace 
și colaborare între popoare — se 
relevă în telegrama Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R. și a 
Consiliului popular județean.

Considerăm că acordurile și 
înțelegerile multilaterale înche
iate sînt în același timp o con
tribuție de seamă la accelerarea 
ritmului de înfăptuire a progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in scumpa noastră patrie.

Locuitorii străvechiului nostru 
ținut — se spune în telegrama 
Comitetului județean Maramureș 
al P.C.R. — au urmărit cu vi
brantă emoție și nețărmurită 
mindrie patriotică noua vizită 
pe care, dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in Re
publica Liberia, Republica Ar
gentina și Republica Guineea.

La sosirea in patrie, noi, ma
ramureșenii, împreună cu între
gul nostru popor, vă adresăm 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general și tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros 
„bun venit“. Folosim acest pri
lej pentru a ne exprima, tot
odată, adeziunea noastră totală 
la politica internă și externă 
profund științifică a partidului 
și statului nostru, la a cărei 
elaborare și transpunere in 
viață vă aduceți cea mai inaltă 
și hotărîtoare contribuție.

AM MUNCIT
ORGANIZAT

(Urmare din pag. I) 

tivul iși stabilise prin angaja
ment o depășire de 5 la sută 
pentru ca să realizeze în două 
luni, 29,5 la sută.

„Aceasta se datorește faptului 
că produsele noastre eîștigă tot 
mai mult in competitivitate, cali
tate și parametrii lor tehnici și 
funcționali — spune directorul 
întreprinderii — sînt tot mai a- 
preciați pe piața mondială. I)e 
aceea, cererile la export sînt 
într-o permanentă creștere “.

— Care este contribuția orga
nizațiilor U.T.C. în toate aceste 
succede ?

— Sintem in întreprindere 
peste 1 000 de uteciști — spune 
Radu Rădulescu, și eforturile 
noastre sint îndreptate în perma
nență spre îndeplinirea de că
tre fiecare tinăr in parte a sar
cinilor personale. Acesta este de 
fapt unul din obiectivele prin
cipale în întrecerea noastră. 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“. Să iau ca exemplu 
organizația U.T.C. nr. 2 strun- 
gărie, unde mai mulți tineri nu 

reușeau să-și îndeplinească nor
mele lunar. Am observat că nici 
cei mai în vîrstă dintre munci
tori nu manifestau prea mare 
interes in a-i ajuta să-și facă 
normele. Și, atunci, ne-am gin- 
dit să organizăm munca pe bri
găzi, unde se lucrează in acord 
colectiv. Acum, treaba merge 
foarte bine pentru că în cadrul 
brigăzilor toți sînt interesați 
să-i ajute pe tinerii începători, 
pentru ca aportul lor la reali
zările și ciștigurile brigăzii să 
fie cit mai mari. Acum, nu mai 
avem nici un tinăr acolo care 
să nu-și realizeze normele.

Cu căldură vorbește secretarul 
U.T.C. și despre organizația 
nr. 2 B din secția a IlI-a echi
pare electrică — secretar Du
mitru Neacșu — care este soco
tită ca organizație fruntașă pe 
întreprindere în întrecerea „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen“. Iar despre tinerii de la 
autoutilări spune că nu-i nevoie 
să-i laude el, deoarece sînt prea 
concret reprezentați in întrecere 
de faptele lor.

— Cu ce realizări vă prezen
tați la bilanțul celor două luni 
de muncă ?

— Toate comenzile planificate 
— spune secretarul organizației 
U.T.C. de aici, tovarășul Lazăr 
Dragotă au fost executate îna
inte de termen. Aș vrea să evi
dențiez pe Cristian Ciochină, 
Stelian Fărăraș, Mircea Damian, 
Viorel Cirlomăneanu și în mod 
deosebit pe Augustin Gheorghe 
care a realizat singur și inte
gral o mașină pentru perforat 
jgheaburi din P.V.C. pentru ca
blaje electrice. Prin punerea în 
producție a acestei mașini, du
rata operației respective s-a re
dus de la 5 minute la un minut 
și 25 de secunde. în plus, se e- 
conomisește curentul electric 
care acționa presele pe care se 
executa înainte perforarea, căci 
mașina lui Augustin funcționea
ză cu aer comprimat.

Sînt de altfel laude car-e se 
cuvin celor mai mulți tineri din 
întreprinderea bucureșteană, 
care așa cum spunea secretarul 
U.T.C „muncesc mai mult, mai 
bine și mai orga;iizat“.

• In întreaga țară se desfășoară o susținută activitate pentru 
realizarea cu succes a sarcinilor planului trimestrial. Unele co
lective au și atins cotele prevederilor, altele, se apropie cu 
pași repezi de acest deziderat.

• MINERII ȘI BETONIȘTII 
care lucrează pe fronturile de 
lucru create în galeriile Voine- 
șița—Uria, Cerna—Olteț, Cerna— 
Luncavăț, Olteț—Mușetoiu, Rîn- 
jeul Mare—Hoteagu, Uria—Gău- 
jani, Bistricioara—Luncavăț, Bis- 
tricioara—Gurghiu, Jiet—Silvei, 
șantierului hidrocentralei de pe 
Lotru au realizat un mare vo
lum de excavații, ceea ce a per
mis înaintarea cu 540 ml peste 
cota prevăzută în grafice pen
tru această perioadă. Au fost, de 
asemenea, betonați, în plus față 
de sarcinile planificate, aproape 
1 400 ml de galerie, cifră care 
constituie un record absolut în
registrat pînă acum pe șantie
rele acestui important obiectiv 
hidroenergetic.

• ÎN PERIOADA 1 IANUA
RIE—12 MARTIE, colectivele u- 
nităților întreprinderii Electro- 
centrale Deva au furnizat siste
mului energetic național 46 mi
lioane KWh energie electrică 
peste sarcinile de plan. De men
ționat că sporul de producție a- 
mintit s-a obținut în condițiile 
reducerii substanțiale a consu
murilor specifice.' Colectivul ter
mocentralei Mintia, de pildă, a 
economisit, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, aproape 
3 000 tone combustibil convențio
nal.

• FORMAȚIILE DE LUCRU 
ale celor 18 trusturi și între
prinderi de construcții montaje 
și instalații aparținind Ministe
rului Construcțiilor Industriale 
au realizat pînă acum aproxi
mativ 19 la sută din planul a- 
nual de construcții-montaj. Sub 
raport valoric, aceste succese în
trec cu peste 70 milioane lei pe 
cele înregistrate în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Cele mai 
importante realizări au fost ob-

b

ținute de formațiile trusturilor 
de construcții industriale și de 
montaj din Timișoara, Constan
ța. Brașov și Iași, care au înde
plinit sarcinile anuale pe plan 
in proporție de 17 și 20 la sută.

• INDUSTRIA JUDEȚULUI 
HARGHITA se va îmbogăți în 
acest an cu 15 noi obiective in
dustriale și capacități de pro
ducție. Conștienți de răspunde
rea pe care o au, constructorii 
de pe șantierele acestor obiecti
ve au imprimat încă de la în

ceputul anului ritmuri susținu
te de lucru, atît pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă din 
anul trecut, cit și pentru devan
sarea față de grafice a lucrări
lor din planul pe 1974. Folosind 
cu maximum de randament mij
loacele tehnice de care dispun, 
ei s-au angajat să întimpine a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-lea al 
Partidului cu importante succe
se. Astfel, din angajamentul lor 
rezultă că întreprinderea de 
piese de schimb pentru automo
bile și tractoare, ca și Fabrica 
de plăci aglomerate din lemn, 
ambele din Miercurea Ciuc, vor 
fi puse în funcțiune cu 2 luni 
și, respectiv, cu o lună înainte 
de termen. Cu un avans de 45 
de zile va fi predată beneficia
rului și noua etapă de dezvol
tare a întreprinderii „Tehnouti- 
laj“ din Odorheiul Secuiesc. Alte 
obiective aflate în construcție 
vor fi puse în funcțiune înain
te de termen cu 5—15 zile.

• ÎN ZONA INDUSTRIALA a 
municipiului Sighetu-Marmației, 
au început lucrările de construc
ție a unui nou obiectiv al in
dustriei constructoare de ma
șini. Este vorba de fabrica de 
organe de asamblare, cu o ca
pacitate de 18 500 tone piese, pe 
an. Viitoarea întreprindere^ ma
ramureșeană va intra în func
țiune cu cea dinții capacitate la 
sfîrșitul actualului cincinal, ur
mînd ca pînă în 1980 să atingă 
cota finală.

Pentru 10000 de tineri
primăvara

(Urmare din pag. I)

de către organizațiile U.T.C. a 
„Săptămînii fertilizării“. Circa 
10.000 de tone din prețiosul în
grășăminte (echivalent al unui 
spor de peste 300 vagoane ce
reale) au fost deja incorporate 
în sol. Adăugind la toate acestea 
faptul că tractoarele și mașinile 
agricole se află „pe poziție" aș- 
teptind doar semnalul de înce
pere a activității, că toată su
prafața a fost repartizată a se 
lucra in acord global dintre cei 
care au semnat angajamentul a- 
flindu-se toți președinții de 
C.A.P., brigadierii, personalul 
de la birouri, inginerii, salaria- 
ții U.J.C.A.P. și ai Direcției ge
nerale județene pentru agricul
tură, că semințele au fost asi
gurate, putem face aprecierea 
că în județul Argeș campania de 
primăvară este mai bine pregă
tită decît in oricare din anii 
precedenți. Munca de pînă acum 
a oamenilor este o convingă
toare garanție că argeșenii vor 
obține producții agricole record 
în toate domeniile, așa cum le-a 
cerut — firește, nu numai lor, 
ci întregii țărănimi — secretarul 
general al partidului.

Din complexul de activități 
uteciste desfășurate în agricul
tură se remarcă luarea sub pa
tronaj de către tineri a siste-

a sosit!
mului de irigații Ștefănești- 
Leordeni in suprafață de circa 
3.300 de hectare. Faptul că uni
tățile componente : Ștefănești, 
Văleni-Podgoria, Călinești, To- 
poloveni, Leordeni și Valea 
Mare resimt îndeosebi în vîrfu- 
rile de campanie lipsa brațelor 
dc muncă a făcut ca in nici unul 
din anii trecuți udările să nu 
se aplice corespunzător, iar pro
ducția, practic, să nu se deose
bească de cele obținute de pe 
restul suprafețelor. Fără îndo
ială, pierderile erau foarte mari. 
Anul acesta, însă, uteciștii vor 
asigura funcționarea ireproșa
bilă a acestui sistem. Echipe 
formate din elevii liceelor din 
Topoloveni și Pitești, proveniți 
din localitățile respective, vor 
lucra toată vara. Pentru ei, in 
perioada vacanței de primăva
ră. vor fi organizate cursuri de 
instruire ; aproape fără excep
ție acțiunile de muncă patrio
tică inițiate in această perioadă 
vizind in localitățile amintite 
întreținerea sistemului de iri
gații iar meseriași-navetiști au 
fost atrași la repararea și revi
zuirea motopomnelor. Toate a- 
cestea, vizează producția celui 
de-al patrulea an al cincina
lului. Se estimează obținerea 
față de media anilor trecuți a 
unui spor de producție de peste 
9.000 tone porumb.



A vorbi despre debutul literar înseamnă, înainte de toa
te, a evoca farmecul dar și greutățile inerente oricărui în
ceput. Oră a înfrigurărilor- fericit-tulburătoare, ora debu
tului conține promisiunea operei.

Desigur, debutul editorial sau publicistic nu face decît 
să împlinească, să consacre un șir de eforturi anterioare. 
Deși se află la un început de drum, debutantul are în urmă 
modelele sale privilegiate, are ceasurile sale de îndoială, 
de revelație a vocației, a nevoii mai mult sau mai puțin 
confuze de a se exprima, are atîtea încercări, și eșecuri 
și reușite. Valoarea debutului depinde în cea mai mare mă
sură de complexitatea acestor experiențe anterioare. Un 
debut pripit este întotdeauna ratat.

E firesc ca tînărul scriitor (în unele cazuri, particulare, 
de descoperire tîrzie, debutantul nu mai e tînăr. dar 
aceasta nu schimbă nimic esențial în condiția debutului) să 
simtă nevoia imperioasă a comunicării. în fond scriem pen
tru altul. A scrie înseamnă a iniția un dialog. Și chiar dacă 
interlocutorul nostru este nevăzui, el trebuie presupus, el 
trebuie să existe. Actul publicării îl presupune. Dar acest 
act mai înseamnă ieșirea în public, expunerea la o jude
cată critică difuză (a publicului), sau precisă (a criticii). Și 
mai înseamnă obiectivare. Să considerăm aceste aspecte 
ale debutului.

Orice scriitor (și cu atît mai mult un începător) are în 
fața operei sale publicate un sentiment de detașare, de 
obiectivare. Luciditatea critică, în acest caz autocritică, spo
rește atunci cînd avem înaintea noastră textul tipărit. Se 
produce ca un fel de ruptură a unui cordon ombilical : 
scrierea dobîndește în ochii scriitorului o independență și 
totodată autorul se regăsește pe sine , în fața propriei sale 
producții mai detașat de ea decît fusese în tot timpul ela
borării ori al creației. Odată edificiul terminat, expus, ce
dat altora spre a fi „utilizat", cel care l-a proiectat, l-a 
inăltat, se poate simți disponibil, gata de a purcede la 
o aîtă construcție. De fapt, cei mai mulți scriitori s-au „gă
sit" pe ei înșiși abia după debut. Căci prima lor lucrare a 
fost și este pentru ei o mare încercare, constatarea pro
priilor limite, cîntărirea propriilor posibilități. S-ar spune 
că o primă carte poate fi scrisă de mulți, adeseori în spi
ritul și cu ușurința unei exuberanțe tinerești. Dar cartea a 
doua este hotărîtoare. Ea certifică un examen. De aceea, 
nu puține au fost acele biografii ale mâților scriitori din 
care se știe că o primă lucrare a rost îngropată cu bună 
știință chiar de autorul, prea lucid peftțru a fi îngăduitor 
cu sine, si abia a doua carte a constituit, cu adevărat, de
butul editorial. în schimb, alți scriitori mai puțin cugetați 
au ieșit în public cu opuscule pe care“T)iterior le-au re
gretat ori chiar renegat.

„Deschidem cu lucurie 
coloanele foii noastre...“ 

însemnări despre debutul literar

TINERI ARTIȘTI

DAN NUTU»

El este actorul de film. 
L-am văzut pe ecrane îngri
jorat, mihnit, sfidător, uimit, 
sfielnic, tandru. Era preocu
pat și grav în „Duminică la 
ora șase“, inventiv și însin
gurat in „Printre colinele 
verzi“, pur și îndurerat în 
„100 de iei“, chinuit de nea
devăr în „Dincolo de nisi
puri“. El a întruchipat în 
filmele noastre o mulțime 
de adolescenți. Aproape toți 
erau ciudați, bravînd anti- 
sentimentalismul și suficien
ța. Cu toții erau de fapt 
afectuoși și imaculați. ~ 
fapt... Imaginea 
personaj pur și 
bil retras în 
durității 
tiplicată de scenarii puțin 
inspirate sau de grăbite rin- 
duri de cronică. Sigur că el 
este o siluetă adolescentină. 
El este desigur băiatul cu sa
hariană și părul în vînt care 
nu urcă treptele ci le sare. 
El este desigur pecetluit de 
un nespus dor de copilărie. 
Dar el este nu numai suav.

De 
lui ca 
vulnera- 

carapacea 
a fost uneori mul- 
de scenarii

El poate avea uneori o îngri
jorătoare privire. Privirea 
lui caută neobosit adevărul. 
Chipul lui nu minte nicio
dată, aparatul poate filma 
oricit de aproape o zbatere 
obosită de pleoape, o spu
nere de vorbe printre buze 
amare.

El poate transmite neliniș
tea sa lucrurilor 
mă, mersul său 
prima străzilor 
primejdie sau 
tare.

El poate 
șuierător, 
tiv, tandru, amenințător sau 
eroic.

L-am văzut arareori pe 
scenele teatrelor. L-am pu
tea vedea desigur interpre- 
tind prinți 
îndrăgostiți 
nioși. El ar 
Treplev din 
Cehov (îmi spune că îl vom 
vedea în curînd în acest rol 
pe micul ecran) și John 
Proctor din piesa lui Miller 
„Vrăjitoarele din Salem“ și

din preaj- 
poate im- 

starea de 
de aștep-

spune cuvintele 
indiferent, defini-

întristați, suavi 
sau băieți mî- 
putea fi insă și 
„Pescărușul“ lui

ANGHEL NEAGU

Henric al V-lea din piesele 
. lui Shakespeare. El ar putea 

fi acest prinț clocotind de 
vitalitate, petrecăreț și iubi
tor de farse in tovărășia uri
așului Falstaff, dar și un lu
cid și puternic bărbat de 
stat. El ar putea înțelege 
tragismul condiției bufonilor 
shakespearieni, lucizi și za
darnic agresivi.

Dan Nuțu a fost pus ade
sea să călărească pe copilă- 
roși cai de lemn. E timpul 
să i se încredințeze un cal 
de-adevăratelea.

DANA DUMA

locul pe 
îl ocupă 

de gene-

A publica înseamnă a accepta a te expune cu bună ști
ință judecății critice. Atunci cînd Eminescu a trimis c.îteva 
poezii la revista Familia a lui losif Vulcan, înșoțindu-le cu o 
scrisoare ale cărei fraze - bănuiește G. Călinescu - erau 
„pierite de modestie", poetul-adolescent se supunea ver
dictului critic. Știm că spre marea sa emoție, „Familia" îi 
publica versurile împreună cu următoarea notă redacțională: 
„Deschidem cu bucurie coloanele foii noastre acestui june 
numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice ne-a 
surprins plăcut"... Cuvintele acestea atît de cald-generoase 
ar trebui să răsune in auzul oricărui critic. Aceasta nu în
seamnă, firește, că orice debutant (și cît de mulți velei
tari pentru un singur începător de valoare I) trebuie îmbră
țișat fără discernămînt. Conștiința critică trebuie să ope
reze față de scrierile celor care se află în stadiul unor 
prima verba, ca și față de operele „consacraților". Dar, 
încă o dată, nu' ne putem bucura de-ajuns că junele 
Eminescu a găsit înțelegerea necesară la revista „Familia". 
Fericit losif Vulcan' căruia i-a fost dat să i se adreseze 
cel mai mare poet al literelor române I Cei_ care ne-am 
asumat rigorile conștiinței critice ar trebui să fim mereu 
de veghe; să pindim apariția vocațiilor autentice. E ade
vărat că uneori (și chiar prea adeseori) această conști
ință s-a dovedit laxă, a lăsat să apară orice text fără 
discriminare, fără să opereze o selecție, să exercite un 
necesar magisteriu. A descoperi un talent necunoscut, 
a-l ajuta să-și depășească slăbiciunile și să apară în 
fața altora, a publicului mare, cu primul său rod este o 
mare satisfacție a spiritului. Cu atît mai mare, cu . cît 
exigențele critice care au prezidat la alegerea și orien
tarea debutantului au fost mai înalte.

Debutul este un proces complex în care nu este an
gajat doar începătorul, ci eventual, criticul său, în ge
nere, scriitorul care a avut șansa de a-l „descoperi". Pu
blicații periodice, edituri sînt angajate în acest proces. 
De la „Poșta redacției" pînă la concursurile editurii Emi
nescu privind lucrările de debut, o serie de acțiuni au fost 
și sînt întreprinse spre depistarea tinerelor talente, spre 
o cît mai judicioasă valorificare a „primelor recolte" li- 
ferare-artistice. Desigur, sînt multe de spus în legătură 
cu toate modalitățile acestea de a deschide un prim 
drum celor care „încep".

Dar un fapt e cert -. nici o voce care avea ceva de 
spus n-a rămas neauzită. Avem în fața noastră cîteva 
serii de tineri scriitori care și-au făcut debutul în anii 
noștri, și care s-au folosit de diversele filiere (cenacluri, 
„poșta redacției", publicații periodice, colecții editoriale 
pentru debutanți, concursuri etc.) pentru a debuta. 
Aceasta nu înseamnă că la toate nivelele (scriitori — cri
tic - reviste - edituri) factorii în joc în acest proces sînt 
întotdeauna la fel de eficienți în promovarea valorilor 
autentice.

Căci în cele din urmă, totul se reduce la o problemă 
de revelare a valorii. Toți factorii interesați ar trebui 
să acționeze convergent, fiecare în felul și cu tehnicile 
proprii, pentru ca valorile autentice să fie puse „în va
loare". Debutul ca promovare a valorii este, într-o cul
tură în expansiune ca a noastră, o problemă care anga
jează mai multe responsabilități. Ele ar trebui analizate 
pe rînd, fiecare cu specificul ei. Dar, printre ele, fără 
îndoială, cea dintîi și esențială este însăși responsabili
tatea debutantului.

NICOLAE BALOTĂ

Pentru Anghel Neagu pic
tura este un act de cerce
tare. In lucrările lui spa
țiul se adîncește în culoare, 
nu în materie sau în atmos
feră. Perspectiva cromatică 
ne prezintă stratul, aparent 
superficial, al contopirii ma
teriei cu aerul, prin 
țile de 
culorii, 
pologic 
Anghel 
Grigorescu.

Accentuînd 
mentelor de limbaj 
descoperim poetica 
creator al pictorului, 
o sumă de prețiozități 
nice, de variații în punerea 
pastei, în amestecul pe pîn- 
ză care au valoarea topicei 
uimitoare și lexicului prefe
rențial care definesc o cate
gorie de poet.

Pictura lui Neagu dezvă
luie atît sclipirile limpezi ale 
culorii, cit și tensiunile in
tense care construiesc ' for
mele, 
culori, 
gamă, 
cărei 
trebuie căutate în semitonuri 
și în acorduri clare și so
bre. reținute. Accentele de 
rece pe cald, de deschis pe 
închis, apar uneori în pete 
concrete suprapuse unui strat 
plin de sugestii. Această ie
șire din iluzia picfurală este 
o necesitate tot a culorii, se 
impune ca o condiție a ex
presiei cromatice, complete.

Compunind o natură moar
tă sau 
Neagu 
ția lor 
taforă 
astfel 
bună a picturii noastre.

tradiție care pentru a fi 
continuată și dezvoltată cere 
acea spontaneitate a impul
sului, acel tempo lent, me
ditativ al cercetării. Ultima 
expoziție Ia care a participat 
Neagu, expoziție încă des
chisă la Institutul de arhi-

tectură, arată clar 
care tînărul pictor 
printre colegii săi 
rație. Neagu Anghel este un 
continuator, nu un revoluțio
nar de circumstanță al plas
ticii, iar marile posibilități 
ale limbajului pe care-1 fo
losește, limbaj complex, des
chid pentru el și pentru noi 
perspective sigure, optimiste.

PACALA : Patria (orele 9.30; 
12,30; 16 30; 20); Favorit (orele 
9 30; 12.30; 16; 19).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI NEPTUN“ : București :
(orele 8.45; 11; 13.15; 16: 18.30;
21)

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Lu
ceafărul (orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18.15 : 20,30).

PRINȚUL BOB ; Central (orele 
9 15 : 11.30 : 13.45 ; 16 : 18.15 : 20.30)

ȘASE VITEJI COLINDA LU
MEA : Doina (orele 12.30 : 14.30 ; 
16 30 : 18.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 9.45 : 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE . Doina (orele 20,15).

CIDUL : Scala (orele 9 ; 12.45 ;
16.30 ; 20,15).

PROPRIETARII : Melodia (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 : 20,30).

Flacăra (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15,45 , 18 ; 20.15).

CtNTECUL NORVEGIEI : Capi
tol (orele 9,15 ; 12,30 ; 16.15 ; 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Bucegi (orele 15.30 ; 18 : 
20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP ; Fes
tival (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21). Buzești (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Aurora 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15) .

DINCOLO DE NISIPURI : Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15), Floreasca 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA: Sala Palatului (orele 17.15; 
20 15); Excelsior (orele 9 : 11,15 ;
13.30 : 16 : 18.15 ; 20.30) Gloria (o- 
rele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30)

TRECĂTOARELE IUBIRI : Cos
mos (orele 15.30 ; 18 ; 20,15). Glu- 
lești (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Victoria (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 : 20.45), Cotroceni (orele 14 ; 
16 ; 18 ; 20). Arta (orele 15.30 ; 18 ;
20.15) .

calită- 
expresie sintetică a 
Reperul istoric și ti- 
pentru 
Neagu

RADU PROCOPOVICI

Revista literar-artistică T.V. a 
propus o discuție despre tineret. 
Tineretul artistic și tineretul — 
beneficiar al fenomenului artis
tic. Tineretul creator de artă, 
tineretul ca sursă de inspirație 
pentru artă. El reprezintă gene
rația care se va analiza pe sine 
și viața și creația sa — în mile
niul trei. Tinerii artiști de as
tăzi scriind despre tineretul zi
lelor noastre, pictind sau cîntînd 
despre timpul nostru — iată o 
uriașă forță de propulsare, iată 
o propunere pentru viitor cu 
mari șanse de a fi prospectare 
și proiecție. Emisiunea a fost 
gîndită sobru — ca o metaforă a 
lucidității acestei generații care 
își calculează romantismul. Nu 
îi este străin romantismul, dar 
posedă capacitatea de a și-l a- 
naliza, de a-i cenzura zborul în 
parametri matematici. Conștient 
sau nu, asta reprezintă oricum o 
estetică nouă, fundamental nouă, 
aplicată unei societăți noi. fun
damental noi. După un editorial 
orgolios și doct semnat de Dorin 
Tudoran, care vorbea despre ter
menul de generație ca despre o 
„ficțiune necesară“, căutind îi 
asocieze și să disocieze „ficțiu
nea necesară“ a tinerilor de 
acum față de ficțiunile necesar» 
precedente, un editorial progra
matic și afirmativ, am ascultat 
tineri poeți 
suri, unele 
citindu-le 
veritabili 
urmărit un film realizat de un 
tînăr prozator, Alexandru Papi- 
lian, un reportaj la două mari 
întreprinderi bucureștene. Un 
grup de slujitori ai scenei 
discutau sensurile unui text 
dramatic ca niște veritabili cri
tici literari ; iar un grup d» 
plasticieni se exprimau cu flu
ența, coerența și argumentația 
unor oameni de litere. Interfe
rența și frăția artelor, capacita
tea de conștientizare a actului 
creator se demonstrau în fața

noastră spontan, ca o argumen
tație pro domo. Doar tînărul 
violonist, provenit dintr-o ilus
tră familie de muzicieni, familia 
Bobescu, a rămas impenetrabil, 
închis in orgoliul artei sale no
bile, care nu suportă nici un fel 
de comentariu. Impresia gene
rală a întihgii treceri în revistă 
a tinerilor artiști era, dincolo de 
valorile diferite, a efortului 
intelectualizare a artelor, 
efort conținut, care nu se 
relevă ca atare, ci ca un 
firesc al actului de creație, 
lentul nativ, spontan și ,

fla- 
tocmai

asimilarea lui 
este Lucian

analiza ele- 
plastic, 

gestului 
Există 

teh-

Lucrează cu puține 
căutind să ajungă la 
gama cromatică ale 
posibilități sugestive

un grup de personaje, 
caută mai ales vibra- 
lirică, valorile de me- 
cromatică. Se înscrie 
în tradiția cea mai 

o

recitind 
frumoase și 

frumos, ca 
actori, apoi

ver- 
re- 

niște 
am

teatre» | INIȚIATIVA TEATRULUI

IEȘEAN DE TINERET

Stilul și ținuta spectacolului politic
un lucru știut că o parte 
vechiul public al teatrului 

Cauzele

E 
din 
se înstrăinează de el. 
sînt multe și către ele trebuie 
mers pentru a găsi soluția re- 
vitalizării contactului dintre pu
blic și scenă. O soluție ne-o 
propune, cu modestele sale mij
loace, dar și cu un stimabil en
tuziasm, echipa Teatrului de ti
neret și copii din Iași. Din fe
lul cum e conceput spectacolul 
Cronica faptului divers se ’te 
extrage și atitudinea lor te 
actuala situație a teatrului Cro
nica faptului divers nu este un 
speetacol teatral obișnuit. Nu 
există un text în două, trei sau 
patru acte, o distribuție nume
roasă, o scenografie costisitoare 
și o recuzită abundentă. Con
venția scenică este divulgată a- 
desea cu multă naturalețe. Sce
nariul acestei Cronici e con
ceput să răspundă unor între
bări actuale ale spectatorului, 
să-l mențină în cercul de foc ai 
actualității. Momentele se pe
rindă cu voiciune, textele obțin 
de multe ori efectul scontat.

Intenția cea mai de seamă a 
realizatorilor era de a face un 
spectacol dinamic 
col politic, adică 
care să nu lase în 
blemele de seamă 
ții, să nu ignore 
divers de . reală 
Ideea de „cronică1

și un specta- 
un spectacol 

afara lui pro- 
ale actualită- 
nici un fapt 
semnificație, 

ă“ e afișată 
încă din titlu, iar panourile ta
petate cu ziare ne trimit mereu 
cu gîndul la presa zilnică. Re- 
zumind, spectacolul s-a dorit o 
versiune scenică a presei coti
diene, ridicat — desigur 
grad de generalizare 
teză inerent oricărui 
artă.

Acesta e lăudabilul 
plecare. Practic pe scenă lucru
rile nu mai stau întotdeauna la 
fel de bine. Buna intenție n-a

la un 
și de sin- 
fapt de

punct de

fost întotdeauna ajutată și de o 
inspirată soluție artistică. Așa 
cum se prezintă acum spectaco
lul este un amestec nepotrivit 
de procedee și mijloace. Briga
da de agitație se amestecă cu 
show-ul, iar amindouă cu tipul 
de reprezentație Raikin în care 
păpușa joacă un rol la fel de 
important ca și actorul care o 
mînuiește. Disponibilitatea artis
tică a echipei este reală, dex
teritatea ei este lăudabilă, evo
luția orchestrelor Pop Studio T 
și Flacăra Folk integrată ideii 
spectacolului. Dar simplitatea 
mijloacelor brigăzii de agitație 
nu-și mai are rostul într-un tea
tru care apelează, și arată că 
poate s-o facă, la mijloace de 
comunicare artistică superioară. 
Un spectacol axat numai pe 
momentele păpușărești alterna
te cu cele actoricești ar fi dat 
mai multă unitate stilistică re
prezentației. Dar această serie 
este intersectată nu numai de 
momentele de brigadă artistică, 
ci și de altele din arsenalul es
tradei și nu din cel mai bun re
pertoriu al ei. O purificare sti
listică ar fi ajutat mult mai mult 
ideea de spectacol viu. dinamic, 
politic pe care colectivul și-a 
propus-o, decît actuala interfe
rență de mijloace.

Interpreților propriu-ziși, nouă 
la număr, avem să le 
puține lucruri pentru 
seamă de componența 
de dificultățile pe care 
în față. Ei s-au descurcat foarte 
bine în episoadele de vie miș
care scenică (regia Constantin 
Crehnescu) și în cele unde ac
torul se confundă sau joacă ală
turi de păpușa lui. Ele repre
zintă de altfel și partea cea mai 
rezistentă a spectacolului, de
monstrația de virtuozitate a rea
lizatorilor lui. Alte episoade 
ne-au arătat Ia executanții de

imputăm 
că ținem 
trupei și 
le-a avut

pe scenă o stăpînire parțială a 
registrului artistic de care spec
tacolul avea nevoie. Deși jocul 
lor e criticabil, ceea ce e mai 
bun în spectacol ține, totuși, de 
munca lor, de entuziasmul co
lectivului așezat în slujba unei 
idei care, fără a fi nouă, are 
un aer de prospețime salutar.

Nou cu adevărat, agitatoric, 
antrenant, captivant, șocant ar 
fi trebuit să fie textul acestui 
spectacol. Or, insuficiența spec
tacolului stă tocmai în slăbiciu
nea scenariului său. Autoarea 
lui, Natalia Dănăilă, a apelat 
de cele mai multe ori la texte 
existente (Valentin Silvestru, 
Cezar Baltag, Val. Gheorghiu, 
Aurel Storin, Eugen Frunză, Ion 
Tăranu, Marin Traian și alții) 
din montarea cărora într-un co
laj coerent a căutat să obțină 
efectul dorit. Fiecare text in 
parte este, desigur, bun pentru 
scopul pentru care a fost scris. 
Dar toate la un loc nu dau o 
unitate indiscutabilă. Simplu 
spus, un spectacol la zi. un 
spectacol cu adevărat politic are 
nevoie de multă inspirație și de 
multă promptitudine, adică de 
un text și un textier propriu. 
Satirizind din nou întreprinde
rea orășenească a 
de transport, și asta 
mulă cunoscută, 
unor componenți ai 
rații, sau lipsa de politeță a so
țului nesimțitor nu se poate face 
un veritabil spectacol de actua
litate, un puternic spectacol po
litic. Un spectacol politic în
seamnă, înainte de orice, o ati
tudine neinhibată, 
rajos de a gîndi și 
me, o alăturare 
de fapte diverse.

mijloacelor 
într-o for- 
frivolitatea 
noii gene-

un mod cu- 
pune proble- 
semnificativă

M. UNGHEANU

ARTA LA DOMICILIU

de 
un 

mai 
dat 
Ta- 

doar

Ce a lipsit, din păcate, 
grant, .emisiunii a fost 
..altera pars“, auditoriul, chipul 
și cuvintul tinerilor 
i-am văzut muncind, le-am vă
zut chipurile frumoase și inteli
gente, am aflat de la criticul ți 
istoricul literar Valeriu Ripea- 
nu, directorul Editurii „Emines
cu“ că „tinerii de astăzi per
cep actul de cultură cu maturi
tate. cu seriozitate, ei nu mai 
vin spre literatură și artă ca 
spre un divertisment“ — dar pe 
ei. tinerii care sînt modelul ar
tei tinere și publicul ei, nu i-am

cetății.

ÎN MILENIUL TREI
atît, artistul care cîntă ca o pa
săre bucuria și durerea lumii 
a intrat în istorie ți legendă. 
Artistul contemporan și artistul 
de miine oficiază ți va oficia 
responsabil, prin excelență om 
al cetății, gînditor asupra sem
nificațiilor marilor mișcări ale 
cetății. Se poate afirma deci că 
arta este pe punctul de a-ți cu
ceri un Everest dorit de o isto
rie, aceea de a se face un re
ceptacul profund, dinamic ți 
filozofic al omenirii, un recep
tacul conștient de sine pînă la 
ultimele consecințe. Mai rămîne 
ca tot acest program să intre 
în tipare de geniu pentru ca 
demonstrația Să fie cu adevărat 
rotundă, perfectă ți fără fisură 
— ca oul lui Brâncuși.

auzit. nu i-am văzut citind sau 
ascultînd. sau privind. Nu ne 
referim la genul de anchetă „ce 
autor preferați“, de prea multe 
ori formală, nesemnificativă ți, 
de ce nu, neselectivă, ci la fap
tul că o emisiune gîndită astfel, 
responsabil ți serios, merita 
efortul unei anchete reale, fă
cute cu folos și mai ales cu 
sinceritate, care să ne dea o 
idee despre pulsul real al schim
bului de la creator tînăr la au
ditor tînăr. Timpul, desigur, nu 
este pierdut, așteptăm o altă 
ocazie, pentru că niciodată un 
subiect care să se refere la cul
tura tînără, cu cei doi poli ai 
ei, nu poate fi inactual.

SMARANDA JELESCU

♦poezie» I LUCIA
NEGOIȚĂ

POEME
EDITURA ALBATROS, 1974

Prea puține din locurile co
mune ale lirismului feminin pot 
fi întilnite în poezia Luciei Ne- 
goiță, dar prin delicatețea sim
țirii poetice, aceasta rămîne 
totuși o poezie feminină. întii 
ne impresionează acea ciudată 
atmosferă care învăluie contu- 
rele, capacitatea de a numi în
depărtate obiecte și simțăminte. 
Ne apropiem de această poezie 
în etape, ca spre o țară abu
roasă, vedem intîi forme mari 
mișcindu-se într-o lege aparent 
confuză, apoi înțelesurile devin 
mai unitare, 
spre regnuri și spre real, 
despre acei * 
niciodată nu-i voi clinti / din 
regnul lor încoronat, / acolo este 
veșnică vară / ca aburi de pii- 
ne / sticlesc staminele arbuș
tilor“. Imagismul este pe largi 
desfășurări, sugestiile metafori
ce ies limpezi „din apa domoală 
a graiului“. Limbajul, ușor ora
cular. urmărește cu stăruință 
ideea, poezia tinde să acapare
ze cît mai multe zone adiacen
te. Rezultă de aici o interesantă 
dispersare, cu o anumită ținută 
abstractă, cu un procentaj 
confuzie, iluminată din loc 
loc de imagini care te 
„Focul aprins, viețile 
împrejur, i strivită apa i 
a graiului, / calea, 
mină întinsă / dinspre 
cita întindere, / (am ajuns la 
streașină / veacului de mijloc, 
iscoditor, / cu mantia lepădată 
între lujeri / și tulpini agăță
toare...) / o poruncă se " dă 
vestitorului / de ceață, o alta 
rodului / pîntecului, / o alta 
scaldei / înmiresmate a morți- 
lor“. Lucia Negoiță pornește in 
general de la un gest, de la o 
demonstrație pe care ea o știe

ele se dirijează 
’ „Cit 

fragi sălbateci /

de 
în 

rețin, 
strinse 

domoală 
plăpînda 
hotărni-

CU IDEEA, EXECUȚIA Șl
MATERIALUL ÎNTREPRINDERII

Pentru omul modern bibe
loul apare un fel de frivolă 
jucărie, pe care ar fi dispus s-o 
cerceteze în primul rînd ironic. 
Ca pe ceva superflu, demodat, 
„burghez“, ca pe o capcană, pe 
cît de naivă, pe atît de perfidă, 
cu ajutorul căreia pot fi de
mascate rezervele duioșiei și 
tandreței sale originare. Ne pu
tem explica o astfel de atitudine. 
Nu ne putem explica, de ce, gîn- 
dind sau simțind toate aces
tea, omul modern continuă să 
adune cu mare rîvnă bibelou 
după bibelou, chiar atunci cînd 
porțelanul, faianța, mă rog, toa
te materialele înnobilate de și prin 
proba focului, sînt înlocuite cu 
lemn ori material plastic, chiar 
atunci cînd sînt mai urîte și ab
surde, cînd sînt fabricate în mii

de exemplare, ba mai mult chiar, 
invadînd un bloc, un cartier, un 
oraș...

Nu putem avea toți, în casă, 
cîte un Rembrandt. Nici măcar 
un Cornelia Baba. Și, e firesc să 
fie așa, nu? Trebuie deci să ne 
căutăm obiectid devoțiunii es
tetice în alte domenii și la alte 
prețuri, să ne inventăm valorile 
pe criterii afective (criterii ca 
oricare alte criterii), pentru a ne 
„încălzi“ spațiul de locuit, pentru 
a-l face mai atrăgător, mai odih
nitor, mai educativ chiar. Dacă 
frumusețea în sine nu este ex
clusiv inerentă naturii umane, 
înfrumusețarea este și o carac
terizează. Unde putem găsi a- 
ceste atît de necesare obiecte de 
artă, ce fel de obiecte putem 
cumpăra, cine ni le oferă ? —

bibe- 
„Art- 
între-

icleea 
stan-

„pozitive“, că ceea ce se „pro
pune“ nu se prea deosebește de 
ceea ce găsim în coșnerț. De a- 
ceea vom vorbi despre toate, 
„global“, cu atît mai mult cu 
cit standurile refuzate au trezit 
reală admirație încă de la ver
nisaj (admirație urmată de a- 
chiziții), real interes în rmdurile 
cîtorva merceologi care ar fi 
comandat pe loc 20—30 000 bu
căți. Se vede treaba că știu ei ce 
știu...

Trei domenii furnizează bibe
loul™, subiecte : etnografia, zoo
logia și sportul. Țărăncuțe deci, 
lăutari cu tenul închis, căței,

iată cîteva întrebări reactualizate 
de o recentă expoziție de 
louri deschisă la galeriile 
Ind“, cu concursul unor 
prinderi producătoare.

Bună idee ! Excelentă și 
de a organiza mai multe
duri, unele cu lucrări refuzate, 
și altele cu lucrări admise, une
le chiar premiate ! Dar... Cum 
să spunem, diferențele între stan
duri sînt adesea insesizabile. Un 
taur cu un nud deasupra („Ră
pirea Europei“) e respins, în 
timp ce exact același taur cu 
toreador e admis. Un „Cîine 
rău“ e respins, un „Cîine som
noros“ e admis, o „Văcuță“ nu,, pisici, pești, zimbri, tauri, păsări, 
o „Bibilică“ da, ș.a.m.d. Avem tenismani, handbaliști, fotbaliști.:; 
senzația că mai lesne a fost ilus- Unii realizați așa, simplu, pen- 
trarea standurilor „negative“ și tru condiția lor (mai 
mult mai dificilă ilustrarea celor sau mai naturalistă), alții pentru

stilizată

„idee“: „Partea leului“, „Rela
xare“, „Călugăreai“ etc.

Cînd le privești te întrebi cine 
a scornit, mai ales privind arta, 
expresia „imaginație vagabon
dă“ ? Te întrebi de ce lipsa de 
stil face ravagii mai ales în acest 
domeniu ?

Dacă mi-a plăcut, totuși, ce
va ? Da I Bibeloul intitulat „Sin
gurică... Singurică“..., premiat, 
reprezentînd o tînără țață goală 
pînă-n brîu, cu pantaloni eva- 
zați și centură lată, între picioa
rele căreia pășește o nostimă ră- 
țușcă. Știu ce fisc. Este însă
gustul meu. Și sînt dispus să-l 
apăr în fața unor critici negati- 
viști pentru care frumos 
numai ceea ce nu există.

este

C. R. CONSTANTINESCU

NU TRIȘA DRAGĂ: Vitan (o- 
rele 15.30 : 18 ; 20).

JOE kidd : Lumina (orele 8,30 ;
10.30 ; 12,30 ; 14,30 : 16.30 ; 18,45 ;
20.45). Popular (orele 15.30 : 18 :
20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Grivița (orele 9 : 11,15 ; 13,30 :
16 : 18,15 : 20.30). Modern (orele 
8.45 : 11 : 13.30 ; 16 ; 18.30 : 20 45).

OAMENII DE PE „FLAMINGO" ! 
Rahova (orele 18 : 18 : 20).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Flamura (orele 9 : 
11.15 ; 13.30 : 16 : 18 15 ; 20 30).

TRENUL SPRE STAȚIA „CE
RUL" : Pacea (orele 15 30).

TNTlMPLĂRT CU COSA NOS- 
TRA ■ Pacea (orele 17 45 : 20).

INSULA MISTERIOASA : Dacia 
(orele 9 : 11.15 13 30 : 16 : 18.15 ;
20 30) Moșilor (orele 9 : 11.15 :
13.30 : 15.45 : 18 ; 20.15)

MARELE VALS (ambele serii) ;

Unirea (orele 11 ; 15.30 ; 19). Vol
ga (orele 10; 13; 16; 19.15).

SEMURG. PASAREA FERICI
RII ■ Munca (orele 10).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
Munca (orele 16 : 18 : 20).

JUDO : Drumul Sării (orele 
15.30 : 18 : 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Fe
rentari (orele 15 30 : 17.45 : 20).

ULTIMELE SASE MINUTE : 
Crîngași (orele 16 ; 18,15).

MISIUNEA SECRETĂ A MAIO
RULUI COOK : Progresul (orele 
15.30 ; 18 : 20.15).

UN COLȚIȘOR DE . RAI (ora 
14,30: ROMEO ȘI JULIETA (ora 
16.30) ; BĂIEȚII VESELI DIN SI- 
RACUZA (ora 18.45); O FEMEIE 
CARE ȘTIE CE VREA (ora 20,45). 
rulează la Cinemateca „Union“.

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19 ; Teatrul de O- 
peretă : MY FAIR LADY — ora 
19,30 ; Teatrul National (ăala Ma
re) : UN FLUTURE PE LAMPĂ 
— ora 19,30 ; (Sala Comedia) : 
CUI I-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF ’ — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : JOC DE PISICI — ora 
20 ; (Sala Studio) : A 12-A NOAP
TE — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : AICI 
A DORMIT GEORGE WASHING
TON — ora 19,30 ; (Sala studio) î

HOTELUL ASTENICILOR — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : PREȘUL 
_ ora 20 ; Teatrul Mic : SUBIEC
TUL ERA TRANDAFIRII _ ora 
19.30 : Teatrul Giulești : CASA
CARE A FUGIT PE UȘA — ora
19.30 : Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : lî PLĂCEAU CLĂTI
TELE — ora 17 ; (Sala Academia) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 
17 : Teatrul „Ion Vasilescu“ : SI
CILIANA — ora 19.30 ; Teatrul E- 
vreiesc de Stat : A FOST ODATĂ 
UN BĂIAT ȘI O FATĂ — ora
19.30 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala
Victoria) : VINO SĂ NE VEZI
DISEARA — ora 19,30: Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA HANUL 
CU CINTECE — ora 19,30.
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anterior, poezia își asumă 
parcurs noi spații și noi înțe
lesuri, iar aceste elemente nou 
venite caută punctul de pornire. 
„Aceste fragede mîini grăbite 
să aștearnă amiaza, / adormi
sem pe recile seînduri / înainte 
— trepte din celălalt veac, / 
și teamă îmi era că vei uita / 
întoarcerea prin orașele mari, / 
legate de castanii rîvniți de 
friguroase lăcuste / prinse in 
cortegiul regilor magi, / și man
tia purtînd-o / nu știam dacă 
îți seamăn / n-am întors capul 
in gările pustii / să nu speriem 
umbra rătăcită / rămasă acolo/./ 
la tot pasul blajine fintini / 
pe marginea drumurilor / ure
chea pleeînd-o plin de roade / 
pămîntul să-ți pară“. Se observă 
că in curgerea ușor discursivă a 
acestei poezii încap de multe 
ori exprimări mai greoaie, ver
suri încărcate sau prea diluate. 
Este tentația atît de riscantă a 
teoretizărilor, de care nu se 
feresc uneori nici condeiele mai 
mature. Distanța de la un vers 
complicat inutil, cum este aces
ta : „de teamă umerii nu pot 
striga coroana pinilor“, pînă la 
versurile simple și limpezi 
pentru 
ghețul 
necâre, 
respiră 
deci este foarte evidentă, 
marchează încă pentru 
Negoiță momentul unei incerti
tudini. Să observăm că în poe
mele mai scurte, mai concentra
te, aceste etape inegale dispar, 
poemul este împlinit, el are 
unitate de ansamblu. Frumoasă 
este de pildă Solemnis, o poe
zie dedicată lui Charles d’Or- 
leans : 
cuviință / poetul rătăcit 
cîmpul de luptă / în 
străin, cu flacăra / trează 
patriei sale în trunchi 
la vîrsta bărbatului, / 
înverzite înfige-i / în 
prenumelui (și așa / 
al său) // „Les métiers d’hiver 
sont venus“ / cade zăpada mis
tuitor de aproape / peste ținutul 
Azincourt..,“

Lucia Negoiță are 
frumoasă a versului 
spune că ea știe să 
o libertate. Poate de 
ferăm aceste poezii aerisite, mai 
sugestive, în locul celor cîteva 
poezii scrise în rimă. Se păs
trează în primele o sfială și o 
fragilitate, o stare imponderabi
lă, care rămin elementele poate 
cele mai însemnate. Debutul 
Luciei Negoiță este remarcabil, 

descrisă

pe

,Zi 
jertfă, zi sfîntă — dez- 
/ migrenă limpede, alu- 

/ atoateorbitoare țărina 
adînc“, distanța aceasta 

ea 
Lucia

„Odihnească in pace ți 
pe 

pămînt 
a

/ izgonit 
și crengi 

dreptul 
nu doar

o știință 
liber, am 

organizeze 
aceea pre-

cartea aceasta lasă 
niște fertile direcții viitoare.

DINU FLÄM1ND

PROGRAMUL 1

16,00—17,00 — Teleșcoală (16,00 — 
Științe sociale. Repartizarea rațio
nală a forțelor de producție în în
treg teritoriul țării; 16.15 — Album. 
Cu Tudor Arghezi prin București; 
16.35 — Fizică. Electrotehnică. 
Probleme). — 17.30 — Telex; 17.35 
— Curs de limba germană Lec
ția 85; 18.05 — Teleglob. Pe Ma
gistralele Varșoviei; 18,25 — în
trebări și răspunsuri; 18,55 — Film 
serial pentru copii. George. Epi
sodul „Prima zăpadă"; 19,20 —
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal ; 
20,00 Seară pentru tineret » Tur
neul emblemelor. Transmisiune

directă de la Tîrgu Mureș 21.05 — 
De joi pînă joi — rubrică de știri 
din viața și activitatea tineretu
lui; 21.10 — „Cînd fugi de mun
că" — telefoileton; 21,20 — Viito
rul profesor este pregătit pentru 
școala viitorului?; 21,40 — Cin- 
tece ți dansuri din Republica Gui
neea; 22,10 — Finala meciului de 
baschet feminin. Politehnica Bucu- 
rești—Clermond Ferrand in semi
finala „Cupei Campionilor Euro
peni. Transmisiune din Sala Flo
reasca; 22,25 — 24 de Ore.

PROGRAMUL 2

20.00 _ Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii Româ
ne. In pauză: Telex — Prin mu
zee și expoziții; 22.05 — Cărți ș! 
idei.
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TELEGRAME
Președintele Republicii India, V. V. GIRI, a trimis președin

telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU. următoarea telegramă :

Sint recunoscător Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
României pentru amabilul mesaj de salut adresat cu prilejul ce
lei de-a 24-a aniversări a zilei republicii.

împărtășim încrederea Excelenței Voastre că prietenia și coo
perarea dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta pe mai 
departe și se vor consolida în anii care vin.

Am amintiri plăcute din recenta mea vizită in țara dumnea
voastră și folosesc acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre 
multă sănătate, precum și succes și prosperitate poporului 
român.

Președintele Franței, GEORGES POMPIDOU, a trimis pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Survolind din nou teritoriul Republicii Socialiste România, 
în drum spre Franța, folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi, 
domnule președinte, asigurările inaltei și foarte cordialei mele 
considerațiuni, împreună cu expresia sentimentelor mele foarte 
sincere pentru dumneavoastră personal și pentru viitorul fericit 
al patriei dumneavoastre.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului GEMAL BIEDICI, președintele Consiliului executiv fe
deral al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, următoarea 
telegramă : .

Aflind cu adîncă întristare despre catastrofa miniera din io- 
calitatea Sokobania, care a provocat pierderi de vieți omenești 
în rindul minerilor și al echipelor de salvare, vă exprim pro
funda noastră compasiune și vă rog să transmiteți condolean- 
țele noastre cele mai sincere familiilor îndoliate.

0 hotărire a Consiliului de Miniștri
Printr-o hotărîre a Consiliului 

de Miniștri, au fost luate unele 
măsuri pentru organizarea și 
dezvoltarea producției de plan
te textile și mătase naturală. 
Astfel, a fost înființat Trustul 
inului, cînepii și bumbacului, 
unitate care se va ocupa de 
contractarea, organizarea și în
drumarea producției de semințe 
și tulpini de in și cinepă, a pro
ducției de bumbac. Trustul va 
asigura, de asemenea, baza teh- 
nico-materialâ necesară acestei 
producții, prelucrarea primară a 
fibrelor de in, cinepă și bum
bac și a produselor secundare, 
în subordinea trustului vor 
funcționa 21 întreprinderi, re
partizate în diferite zone ale 
Rării, în care se cultivă aceste 
plante textile.

Trustul inului, cinepii și bum
bacului și întreprinderile din 
subordinea sa au obligația de a 
asigura semințe de calitate, în
grășăminte chimice, erbicide, 
utilaje specifice și asistență teh
nică unităților agricole cultiva
toare de plante textile.

Hotărirea prevede, de aseme
nea, ca, treptat, in diverse zone 
ale țării, să fie organizate pe 
principiul fermelor pomicole 
mai multe centre sericicole, 
pentru producerea de material 
săditor, organizarea de plantații

de dud și producerea de gogoși 
de mătase.

Hotărirea Consiliului de Mi
niștri se înscrie in contextul 
programului de măsuri stabilite 
de conducerea partidului pri
vind dezvoltarea producției de 
in, cînepă, bumbac și gogoși de 
mătase.

• PRIN DECRET al Consiliu
lui de Stat, tovarășul Petrache 
Dănilă a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Guyana, cu reședința la Cara
cas.

Vaccinarea 
antipoliomielitică

Intre 15 șl 21 martie 1974 
se va desfășura în întreaga 
țară, in cadrul acțiunii de 
primo vaccinare antipoliome- 
litică a copiilor născuți între 
1 decembrie 1972 și 1 decem
brie 1973, aplicarea celei de-a 
doua doze de vaccin triva
lent.

Vaccinarea constă în ad
ministrarea sub formă de pi
cături pe cale bucală a vac
cinului antipoliomelitic tri
valent compensat, produs dc 
Institutul „Dr. I. Cantacu- 
zino".

In același interval vor fi 
primo vaccinați, primind o 
sigură doză de vaccin triva
lent, și copiii născuți in cursul 
lunii decembrie 1973 și lunii 
ianuarie 1974, ca și copiii o- 

miși in etapa anterioară (ia
nuarie).

La această acțiune sînt in
vitați a-și prezenta copiii Ia 
dispensarele medicale terito
riale atit localnicii, cit și fa
miliile cu domiciliu flotant 
sau care în etapa de vacci
nare se află ocazional In lo
calitate.
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La Tg. Cărbunești, după cum 
ne-a informat tovarășa Iancu 
Ioana, secretara comitetului oră
șenesc U.T.C., peste 200 de tineri 
au lucrat în parcul „Stejeret“,

Pentru zestrea de frumu 
sețe a orașelor

• GORJ : în ciuda timpului 
nefavorabil sute de tinerj din 
județul Gorj s-au aflat prezenți 
in ultimele zile pe șantierele 
locale de muncă patriotică. în 
municipiul Tg. Jiu aproape 1 000 
de tineri au muncit cu multă 
hărnicie in parcul ce găzduieș
te operele sculptorului Constan
tin Brâncuși. la curățirea și a- 
menajarea căilor de acces, pe 
strada Griviței la decapare pen
tru înlesnirea lucrărilor de in
troducere a unei conducte de co
lectare a apelor menajere, în 
„Orașul copiilor“ la plantarea 
puieților de brad și la planta
rea de pomi ornamentali pe bu
levardul Libertății. Tinerii din 
Motru au dat un prețios ajutor 
constructorului care execută in 
centrul orașului minier cre- 
șa-grădiniță cu o capacitate de 
340 locuri, transportînd și sti- 
vuind peste 10.000 de cărămizi, 
amenajind o alee de acces și in- 
troducind in interiorul viitoru
lui edificiu peste 100 mc pă- 
mînt.

unde, incepînd cu această lună, 
zilnic, este prezentă cite o orga
nizație U.T.C. Aici s-au execu
tat defrișări, amenajări de alei 
și de canale pentru scurgerea 
apei.

în orașul Țicleni a fost con
tinuată plantarea puieților de 
brad, fiind plantați într-o sin
gură acțiune 500. (VASILE 
CRĂCIUN)

• Bihor : Tinerii din județul 
Bihor au executat lucrări de 
defrișare, împădurire și întreți
nere a arboretului pe o supra
față de circa 500 
mai vaste șantiere 
jurimile orașelor 
Groza și Oradea.

• In sprijinul producției. Va
loarea lucrărilor prestate de ti
nerii județului Brașov prin 
muncă patriotică în ajutorul în
deplinirii sarcinilor de plan se 
ridică la 3 milioane lei, iar Ia 
Fabrica mixtă de industrie lo
cală din Iași, numai în prima de
cadă a lunii martie, s-a realizat 
o producție suplimentară de 
1,5 milioane lei. La întreprin
derea de ceramică fină din Cluj 
uteciștii au realizat suplimentar 
o producție în valoare de 30 000

hectare. Cele
— în împre- 

Dr. Petru

Un bogat registru de lucrări, 
menite să modernizeze baza exi
stentă a turismului în județul 
Brașov, sînt în atenția Oficiului 
Județean de Turism pentru acest 
an. Unele dintre ele au început 
să fie deja concretizate. Ne re
ferim în primul rînd la îmbu
nătățirea dotărilor existente la 
cabanele de creastă. Paralel cu 
înlocuirea priciurilor cu paturi, 
asigurind o mai bună olihnă, se 
fac amenajări de spații alimen
tare și grupuri sanitare, instala
ții de apă și rețele electrice. 
Cabanele Poiana Mare, Plaiul 
Foii, Curmătura și altele au in
trat deja în acest regim... prio
ritar.

secție la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România și 
cu tovarășul Grigore Comartin, 
prorectorul Academiei de științe 
sociale și politice, care au vor
bit despre instaurarea primului 
guvern democrat, la 6 martie 
1945 și, respectiv, despre reali
zările obținute de poporul român 
în cei 30 e ani de la eliberare 
sub conducerea P.C.R. Tot pen
tru fruntași au fost rezervate 
două spectacole la Teatrul Mic 
și unul („Doamna Chirița“) la 
Teatrul Național, în același lăcaș 
al muzeelor, la a cărei construc
ție mulți dintre cei aflați în stal 
au lucrat.
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PRIMĂVARĂ
STUDENȚEASCA

LA CLUJ

(V. R.)

Tn onoarea 
constructorilor fruntași

Constant, în întrecerea utecis- 
tă „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen“, se mențin în frunte 
circa 900 de tineri din sectorul 
construcții al Capitalei. Pentru 
ei, Comitetul U.T.C. al sectoru
lui amintit organizează o serie 
de activități politico-ideologice, 
cultural-artistice educative. Ast
fel, am reținut dintre cele des
fășurate în ultimele zile, intîl- 
nirea tinerilor de la l.C.M. 1 la 
clubul din Drumul Murgului cu 
doctor Liviu Ștefănescu, șef de

Vine primăvara I

în următoarele 24 de ore 
vremea, după comunicările 
Institutului meteorologic, se 
va menține, în general, fru
moasă, continuînd să se în
călzească ușor. Cerul va fi 
variabil, vintui va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse 
între —8 și +2 grade, iar ma
ximele între +5 și +15 gra
de. Local se va produce cea
ță, mai ales în vestul țării.

La București, vremea con
tinuă să se încălzească, cerul 
va fi mai mult senin. Tempe
raturile minime inregistrînd 
valori între —4 și —2 grade, 
iar cele maxime între +10 și 
+12 grade.

Duminică a în
ceput la Cluj festi
valul „Primăvara 
studențească“. Or
ganizată sub egida 
Centrului universi
tar local, manifes
tarea, aflată Ia a 
IX-a ediție, este 
dedicată marilor e- 
venimente pe care 
împreună cu între
gul popor studenții 
clujeni se pregătesc 
să Ie intimpine: cea 
de a 30-a aniversa
re a insurecției na
ționale antifasciste 
armate. Congresul 
al Xl-lea al P.C.R. 
și. pe plan local. 

1850 de ani de a- 
testare documenta
ră a municipiului 
Cluj. Organizatorii 
au intenționat să 
orienteze această 
nouă ediție a „Pri
măverii studen
țești“ către realiza
rea unui contact cit 
mai strins între 
toate categoriile de 
tineri, străduindu- 
se, prin amploarea 
și efervescența fes
tivalului, să „dove
dească potențialul 
creator al 
dențimii și exis
tența unor 
bilități mari 
Centrului univer
sitar de a perma
nentiza o foarte 
susținută viață ar
tistică, de a lega

posi- 
ale

Rubrică realizată de : 
V. RAVESCU

stu-

• TELEORMAN

Tenisul de masă
TOMA VRÎNCEANU

• IALOMIȚA

Campionii
județului

de 23 și 24 martie a.c., vor avea 
loc întrecerile etapei județene 
la tenis de masă pentru tinerii 
din mediul rural, întreprinderi, 
instituții și cooperație.

prieteniții (primele trei s-au desfășurat 
la Ploiești), ilustrează și dezvol
tarea puternică a clubului de 
jazz de la Casa de cultură a ti
neretului din Sibiu.

ciștigă noi

Festival de jazz
Casa de cultură a tineretului 

din Sibiu organizează, in zilele 
de 16 și 17 martie a.c. cea de a 
patra ediție a Festivalului de 
jazz. în noul lăcaș al Casei de 
cultură a sindicatelor din loca
litate. cu începere de la orele 
19, vor prezenta spectacole for
mații cunoscute ale genului în 
țara noastră: „Dixieland—Bând“, 
„Vocal—jazz Quartet“, '
„Big-Band“ (Sibiu), 
(Cluj), „Quintetul de 
„Quartetul“ lui Richard 
nitzky, „Super—Group“, _
Band“-ul, Radioteleviziunii, con
dus de Sile Dinicu (București) 
și altele. Sint organizate cu 
acest prilej prezentări de filme 
cu mari jazz-manl (Aura Urzi- 
ceanu și Qvintetul de jazz Bu
curești), o expoziție de fotogra
fii reprezentînd formații din ța
ră, o dezbatere privind ..Muzica 
de jazz și rolul cluburilor res
pective în promovarea muzicii 
românești de jazz“. Sint invitați 
președinții cluburilor de jazz 
din țară, compozitori, cronicari 
muzicali etc. Spectacolele vor fi 
înregistrate și difuzate ulterior 
de către Radioteleviziune. Or
ganizarea la Sibiu a acestei edi-

,Artex“, 
„Trio“ 
jazz“, 
Ocha- 
„Big—-

In județul Arad s-a declanșat 
noua ediție a „Ecotchnicii ’74“. 
Pină la sfirșitul acestui an, sim
pozioanele, dezbaterile, sesiuni
le de comunicări științifice, con
sfătuirile organizate în cadrul a- 
cestor manifestări au ca scop o 
mai bună propagandă a proble
melor economice și tehnice, de 
organizare a producției și a mun
cii în întreprinderile industriale 
și agricole, îmbunătățirea calită
ții produselor văzute din per
spectiva celor mai noi cuceriri 
ale științei în aceste domenii. La 
reușita dezbaterilor sînt invitați 
să participe specialiști de la In
stitutul politehnic „Traian Vuia“ 
din Timișoara, Centrul de sudu
ră și de la toate întreprinderile 
pe profil asemănător.

Ecotehnica '74 își desfășoară 
activitatea sub îndrumarea Ca
binetului teritorial de organiza
re Arad, Comitetului județean 
U.T.C. și Consiliului județean al 
sindicatelor.

I. DANCEA

organic 
denților 
ța tinerilor din uni
tățile productive“. 
Expoziția, organi
zată in holul Casei 
de cultură a stu
denților, îngemă
nează aspecte din 
activitatea pluriva
lentă din institute
le orașului de pe 
Someș. Ea este rea
lizată de studenții 
institutului de spe
cialitate. Prima zi 
a prilejuit număru
lui mare de spec
tatori prezenți Ia 
manifestare o în- 
tîlnire cu formații 
muzicale de presti
giu, printre care 
s-au numărat
grupul vocal „Pri
măvara“ al Facultă
ții de filologie, an
samblul folcloric 
„Mărțișorul" al Ca
sei de cultură a 
studenților și „Ex
periment Quartet“, 
formație a Univer
sității „Babeș Bo- 
lyai". început Ia o 
inaltă temperatură 
justificată de entu
ziasmul celor de pe 
scenă pus în acord 
cu entuziasmul pu
blicului. festivalul 
a oferit în cea de a 
doua zi o plăcută 
intilnire iubitorilor 
de teatru cu un re
pertoriu curajos 
desfășurat între ex-

viața stu- 
săi de via-

Shakes- 
Maiakov- 
ce trebuie 
este ma- 

ideologi- 
afir-

tremei* 
peare și 
ski. Ceea 
remarcat 
luritatea 
că, talentul 
mat de multe ori 
cu prestanță in 
timpul reprezenta
țiilor cu „Visul li
nei nopți de vară“, 
interpretat de un 
grup de studenți de 
la Facultatea de fi
lologie, „Ploșnița", 
spectacol al forma
ției Casei de cultu
ră a studenților sau 
„Labirintul“ de Eu
gen Barbu căruia 
studenții Facultății 
de drept i-au im
primat un ritm a- 
lerf, transformin- 
du-I într-un discurs 
patetic despre limi
tele și condițiile o- 
meniei. Aceste pri
me zile ale festiva
lului „Primăvara 
studențească“ au 
impus destule nume 
lăsînd pe seama ju
riilor recunoașterea 
unor calități detec
tate cu sensibilita
te de asistență. Bo
găția și calitatea 
manifestărilor aces
tui festival vorbesc 
despre existența la 
Cluj a unei mișcări 
culturale studen
țești pline de vitali
tate.

COSTIN 
ANTONESCU

ÎNTRECERILE
CUPEI TINERETULUI" EONTINUĂ

Peste 90 de tineri, cei mai 
buni din cei 12 500 participanți 
la faza de masă, reprezentanți 
ai categoriei 11—14 și 15—19 ani 
au fost prezenți la startul între
cerilor de tenis de masă din 
cadrul etapei județene a Cupei 
Tineretului, desfășurată la 8 
mese, in sala de sport a Școlii 
generale nr. 3 Alexandria. O 
frumoasă comportare au avut-o 
sportivii din localitățile Zimni- 
cea. Videle și Roșiori, care au 
cucerit cele mai multe locuri 
fruntașe. Iată, de altfel, lista 
campionilor județului Teleorman 
la prima ediție a Cupei Tinere
tului. Categoria 11—14 ani, fete : 
Georgeta Doia, Școala generală 
nr. 2. Zimnicea, Olga Geanaliu, 
Școala generală nr. 2 Alexan
dria, Elena Neblea, Școala gene
rală Scrioaștea ; băieți : Liviu 
Marinescu, Școala generală nr. 
4. Roșiori. Mihai Borțea, Școala 
generală nr. 1 Videle, Marian 
Bulibașa, Școala generală nr. 1, 
Zimnicea. Categoria 15—19 ani, 
fete : Natalia Stanciu. Liceul 
Zimnicea. Teodora Nicolescu, Li
ceul nr. 1 Roșiori. Olivia Popa, 
Liceul pedagogic Tr. Măgurele ; 
băieți : Tiberiu Călin, Liceul in
dustrial Videle. Mihai Fota, Li
ceul Unirea Tr. Măgurele, Mi
hai Geantă. Liceul nr. 1 Roșiori, 
învingătorilor le-au fost acorda
te diplome și frumoase premii 
în materiale sportive. în zilele

La Casa de cultură a tinere
tului din Slobozia, s-au desfă
șurat, zilele trecute, întrecerile 
etapei județene a Cupei 'Tine
retului la tenis de masă și șah. 
Dintre cele peste 120 de partici
panți, pe primele locuri, s-au 
clasat următorii sportivi : Liana 
Georgscu (Slobozia), Filofteia 
Matei (Amara), Fănel Zainea 
(Fetești), Ion Cristoloveanu 
(Bucu) și Ciprian Rădulescu 
(Grindu).

Ei vor repreznta județul la 
finala pe țară care va avea Ioc 
ia începutul lunii aprilie — în 
zilele de 6 și 7 — la Ploiești.

strucții, pavoazată-frumos anu
me pentru întrecerea sportivă, 
s-au întrecut 80 de, tineri din 
municipiul și județul Brăila — 
din care 20 de fete — pentru a 
ciștiga dreptul să participe în 
fazele superioare ale competi
ției. La fete, locul întîi, a fost 
ciștigat de Irina Orban, locul 
doi — Gabriela Ujică, iar pe 
locul trei s-a situat Mariana 
Demeter, toate din camuna Ian- 
ca. La băieți, Florian Mihâilă 
— Liceul chimic din Brăila, Cor- 
neliu Călin. — Școala de coope
rație și Mitică Duțu, Liceul din 
însurăței. Etapele de masă și pe 
centre de comune au adus in 
fața meselor de tenis peste 5 000 
de tineri din care aproape 2 000 
fete, ceea ce demonstrează că 
întrecerea s-a bucurat de un 
deosebit succes.

TRAIAN ENACHE

Ciștigător... 
sportul cu paleta

serie de debutanți, cum sînt e- 
levii : Aron Stoica (Zina), Ge- 
rard Kroider (Șelimbăr), sau 
elevele : Valentina Frățilă (Cis- 
nădie). Melita Vetro (Cristian), 
care au reușit să se califice in 
faza superioară a competiției, 
alături de alți jucători talentați 
din Sibiu, Agnita, Săliște etc. 
întrecerile decisive din etapa 
județeană a „Cupei Tinertului“ 
la tenis de masă s-au desfășu
rat la Agnita, fiind urmărite cu 
mare interes de numeroși spec
tatori. Timp de două zile. 164 
de tineri și tinere, care au tre
cut prin sita fazei preliminare, 
și-au disputat titlurile de cam
pioni la categoriile 11—14 ani 
și 15—19 ani. La întrecerile fe
minine, pe primele locuri s-au 
clasat : Melita Vetro (Cristian), 
Maria Donciu (Sibiu). Emilia 
Novac și Vasilîca Constantin 
(Săliște). K. Gerard (Șelimber) 
a ciștigat proba rezervată ele
vilor de 11—14 ani. urmat in 
clasament de Aron Stoica (Zina) 
și K. Samuel (Tîrnava). La ca
tegoria 15—19 ani, victoria a re
venit lui Nicolae Avram (Sibiu).

M. L.

DUMITRU POPA

• BRĂILA

Ș' băieții
si fetele!»

Cu întrecerile contînd pentru 
Cupa Tineretului, categoria 19 
ani. la Brăila s-a încheiat etapa 
județeană la tenis de masă. In 
sala de sport a Școlii de con-

Sportul cu paleta cunoaște o 
largă popularitate și in comu
nele și satele județului Sibiu, 
reunind, săptămînal, un număr 
mare de tineri la întrecerile or
ganizate pe plan local. Acest 
lucru a ieșit și mai mult în e- 
vidență cu prilejul concursuri
lor inițiate, recent. în cadrul e- 
diției de iarnă a Cupei Tinere
tului, pe categorii de virstă. 
Sute de tineri și elevi din co
munele Cristian, Șelimbăr, sa
tul Zina și alte localități și-au 
disputat șansele pentru cuceri_ 
rea primelor titluri de campioni. 
Printre participanți se aflau o

• LOTUL DIVIZIONAR dc 
fotbal al României a susți
nut aseară, Ia Vicna, un 
meci amical cu formația aus
triacă Admira Wacker. Parti
da 
tale

s-a încheiat la egali- 
0-0.

TURNEUL INTERNA-•
ȚIONAL DE ȘAII de la Ca- 
sablanea s-a încheiat cu vic
toria marelui maestru Florin 
Gheorghiu, care a totalizat 
6,5 puncte din 9 posibile. Pe 
locurile următoare, cu ace
iași număr de puncte, dar cu 
un coeficient Soneborg infe
rior, s-au situat șahiștii iu
goslavi Karaklaici și Ostoici.

ZWWVWWVW'WVWVWWWAAA/WWVWWWWW,

PENTRU AMATORII SPORTURILOR DE IARNA
ți pentru cei c* apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ EXCURSII

1) CU AUTOCARELE
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL

Cu plecare din cartierele:

- TITAN - complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- BERCENI - b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- DRUMUL TABEREI - cinematograful FAVORIT
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurant CINA

Costul excursiei - 67 tei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 

Cu plecarea din:
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA 

Costul excursiei - 77 lei

Plecările au loc în fiecare duminică, la orele 7,00, iar în 
costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este 
inclus ți dejunul.

IMPORTANT: Cei ce doresc să-și rezerve focuri din timp, se 
pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 ș> b-dul Republicii nr 68, ple
carea autocarelor urmind a se face din Piața Unirii.

2} CU TRENUL
PE ITINERARI!LE:

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

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARA8 la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de V/i iile 

Cu plecări in fiecare simbătă din GARA DE NORD, la 
orele 14,58
Costul excursiei - 87 lei

LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI Șl VALEA
PRAHOVEI - de l’/j zile, organizate și fa cererea 

colectivelor din intreprinderi, instituții, școli și facultăți 
CU AUTOCARELE:

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

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

; OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM I 
■
■ din întreaga țară pun la dispoziția publicul'-

î BILETE LA ODIHNA î 
î SI TRATAMENT î
■ pentru lunile martie și aprilie în stațiuni J

balneo-climaterice

Copiii pînă la 14 ani beneficiază de reducere ■
■ de 50 la sută la tariful de cazare și masă, iar £
■ tariful la transport pe C.F.R. sau I.T.A. în stați- ■
■ unile respective este, de asemenea redus cu 50 S
■ la sută.
■ TN ACEASTĂ PERIOADĂ, OFICIILE JUDEȚENE !
■ DE TURISM ORGANIZEAZĂ EXCURSII PE Dl- ■
■ FERITE ITINERARII IN ȚARĂ Șl PESTE HOTARE i
■ ... ■
■ Procurarea biletelor și înscrierea la excursii se ■
■ face la toate sediile oficiilor județene de turism J
■ și filialele întreprinderii de turism, hoteluri și ■

restaurante din București
PUBLITURISM !

“ ■



Africa la

Brazzaville, km. 17
Noul președinte al Venezuele! 

subliniază bunele relații 
cu România

CARACAS 13 (Agerpres). — 
După ceremonia oficială de in
stalare a noului președinte ve- 
nezuelean, Carlos Andres Perez, 
la Caracas a avut loc la 13 mar
tie a.c. prezentarea de felicitări 
de către misiunile speciale care 
au luat parte la festivități.

Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a trans
mis președintelui Carlos An
dres Perez din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, urări de fericire, să
nătate și succese în îndeplini

„PETROLUL VENEZUELEI
VA DEVENI VENEZUELEAN"

Declarația președintelui Carlos Andres Perez
Luînd cuvîntul în fața Congresului, imediat după cere

monia instalării sale în funcția de președinte al Venezuelei, 
Carlos Andres Perez a declarat marți că va realiza „ve
chea aspirație a poporului ca petrolul nostru să devină ve- 
nezuelean“.

în aplauzele, senatorilor și 
deputaților, el a relevat că na
ționalizarea petrolului va fi 
realizată prin reducerea duratei 
concesiunilor acordate marilor 
companii străine, care contro
lează in prezent 95 la sută din 
producția de țiței a Venezuelei. 
Potrivit legislației actuale, 
concesiunile acestor companii 
expiră in 1983.

Pe de altă parte, președintele 
Perez a subliniat că Venezuela 
iși propune să vîndă mai puțin 
țiței și mai multe produse fa
bricate, anunțînd că guvernul va 
acționa în vederea achiziționării 
tehnologiei necesare prelucrării 
materiilor prime, pentru a asi
gura astfel dezvoltarea econo
miei țării. EI a adăugat că bo
gățiile țării, în special cele pro
venind din exploatară petrolu
lui, trebuie să fie folosite în 
beneficiul tuturor păturilor so
ciale. „Punctul important al ac
tivității mele de guvernare va fi 
lupta împotriva sărăciei“, a 
spus el.

Pe plan internațional, pre
ședintele Venezuelei a arătat că 
guvernul său va acționa pentru 
îmbunătățirea înțelegerii între

„Mariner 10
și enigmele

Cu toate „obloanele 
de protecție" contra su
praîncălzirii puse în 
funcțiune, cu „aripile" 
sale solare rotative des
chise, „Mariner-10" se 
îndreaptă spre întîlnirea 
cu planeta cea mai a- 
propiată de Soare.

S
tația cosmică au
tomată, avînd for
ma unei curioase 
insecte și o greu
tate de jumătate de 
tonă va trece la 29 

martie Ia o distanță de 2 000 de 
kilometri de Mercur.

Are cea mai mică planetă a 
sistemului nostru solar atmosfe
ră? La această principală între
bare va trebui să răspundă dis
pozitivul complex special cu ul
traviolete instalat la bordul lui 
„Mariner 10“, dispozitiv „co
mandat“ de pe Terra. Experi
mente făcute cu ajutorul apara
turii instalate în laboratorul or
bital „Skylab“ nu au putut con
stata existența unei atmosfere 
pe planetele sistemului solar. 
„Mariner-10“ ar trebui să elu
cideze precis problema existen
ței unei atmosfere pe Mercur cu 
ajutorul așa-numitului „experi
ment al ultravioletelor extreme“ 
(E.D.V.). Coordonatorul acestui 
experiment, dr. James Broad-

Peste 4 000 de per
soane, oficialități ja
poneze, rude, ziariști, 
l-au întîinpinat. marți 
dimineața, la aeropor
tul din Tokio pe Hiroo 
Onoda, sublocotenent 
al armatei imperiale 
japoneze, „uitat“ timp 
de 30 de ani în insula 
Lubang din arhipelagul 
filipinez. înainte de a 
pleca spre Tokio, Hi

roo Onoda a ținut o 
conferință de presă, 
într-o localitate din Fi- 
lipine, informîndu-i pe 
cei prezenți cu privire 
la modul său de viață 
in cei 30 de ani trăiți 
in junglă. Cea mai 
mare surpriză pentru 
acest soldat rămas la 
datorie a constituiț-o 
aflarea veștii că răz
boiul s-a terminat și 
că nu mai are motive 
să se ascundă. Deși a- 
cest lucru i-a fost spus 
de mai multe persoa
ne, Onoda a ținut ca 
vestea — ce i-a oferit 
primul moment de bu
curie din ultimii 30 de 

rea obiectivelor înaltei funcții 
de șef al statului, precum și do
rința de a se pune în aplicare 
acordurile existente între Ro
mânia și Venezuela, în folosul 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări.

Președintele Carlos Andres 
Perez a mulțumit pentru urări 
și a transmis la rîndul său, căl
duroase salutări șefului statului 
român. EI a afirmat că vizita in 
Venezuela a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a lăsat puternice 
impresii și a constituit o acțiu
ne de mare importanță pentru 
relațiile româno-venezuelene.

țările latino-americane și că va 
propune acestor țări organiza
rea unei conferințe cu privire la 
materiile prime, în scopul uni
ficării. in această problemă, a 
pozițiilor și politicii țărilor la
tino-americane cu cele ale ce
lorlalte țări în curs de dezvol
tare, în special cu statele mem
bre ale OPEC. Cu privire la in
tențiile țării sale pe această li
nie, Carlos Andres Perez a in
dicat că Venezuela, grație bogă
țiilor sale petroliere, va ajuta 
țările latino-americane în „lupta 
lor comună pentru dezvoltare 
independentă, pentru prețuri e- 
chitabile la alte materii prime 
și pentru un loc echitabil și e- 
chilibrat în comerțul mondial“.

în sfirșit, „din surplusurile 
obținute prin vînzarea petrolu
lui, a afirmat Perez, noi vom 
depozita un fond la Banca in
teramericana de dezvoltare, cu 
singura condiție ca acesta să fie 
folosit, ca o alternativă, pentru 
dezvoltarea acelor activități e- 
conomice în care sînt interesate 
companiile multinaționale, care, 
cu influența lor, reușesc atit de 
frecvent să paralizeze liniile de 
credit pentru America Latină“.

lui Mercur
ford, și-a exprimat convingerea 
că „vor fi elucidate semnele de 
întrebare privind existența at
mosferei pe alte planete înde
părtate“.

„Mariner-10“ va efectua, de 
altfel, un număr de opt experi
mente privind mica planetă, cea 
mai apropiată de soare, și va 
transmite pe Terra nu mai pu
țin de 4 000 de fotografii ale lui 
Mercur. Radiometrele stației au
tomate interplanetare americane 
vor măsura temperatura lui 
Mercur elucidind, probabil, e- 
nigmele pe care le lasă să pla
neze măsurătorile efectuate de 
pe Pămint. Măsurători care in
dică pe Mercur o temperatură 
maximă de 348 grade Celsius, 
mai scăzută decit cea de pe Ve
nus (482 grade Celsius), deși Ve
nus se află Ia o distanță dublă 
de Soare în comparație cu 
Mercur.

Este cazul să observăm că dru
mul lui „Mariner-10“ spre mis
terele Iui Mercur a trecut prin... 
Venus. Stația automată, care s-a 
aflat la începutul lunii februa
rie in apropierea „planetei ro
șii“ a fost primul vehicul spa
țial care a folosit cîmpul de 
gravitație al planetelor pentru 
a-și continua zborul spre 
Mercur. Apropierea robotului 
cosmic pînă la o distanță rela
tiv mică (5 760 kilometri) de Ve
nus, a permis, folosindu-se 
cîmpul gravitațional al aminti
tei planete, să se asigure „pro
pulsarea“ mai departe spre 
Mercur. Altfel, ar fi fost nevoie 
dc surse suplimentare de ener-

ani. după cum a de
clarat — să-i fie con
firmată printr-un or
din scris de către su
periorul său direct, in 
timpul războiului, ma
iorul Yoshimi Tanigu- 
shi. Abia după aceea, 
Hiroo Onoda și-a pre-

ar fi situația armatei 
japoneze. La sfirșitul 
războiului se aflau pe 
insulă, ascunși în jun
glă, 44 de soldați ja
ponezi; 41 dintre ei 
s-au predat autorități
lor filipineze, alți doi 
din grupul lui Onoda,

Odiseea 
„soldatului uitat“

dat sabia și a acceptat 
să fie primit de pre
ședintele Marcos.

In anul 1944 Hiroo 
Onoda primise ordin 
de la superiorul său 
Tanigushî să meargă 
în insula Lubang. si
tuată la 130 de kilo
metri de Manila pen
tru a culege informa
ții privind trupele 1- 
namice, cu indicația să 
rămină pe loc oricare

iu fost impușcați de 
patrule, unul în 1954 
și celălalt în 1972. Ast
fel, Onoda a rămas 
singurul soldat japonez 
ascuns pe insula Lu
bang, continuînd să se 
hrănească ca și pînă 
atunci, cu nuci de co
cos, fructe și pește. Lo
cuitorii insulei l-au 
zărit de cîteva ori pe 
acest om îmbrăcat în 
uniformă militară, cu

Demonstrație a funcționarilor din Tokio împotriva inflației galopante.

în cadrul manifestărilor din 
Austria consacrate împlinirii 
a 30 de ani de la insurecția 
națională antifascistă armată 
din august 1944 — sărbătoa
rea națională a României — 
la Klagenfurt, orașul de re
ședință al landului Carintia, 
au fost inaugurate „Săptămî- 
nile baletului românesc“. în 
cuvîntările rostite cu acest 
prilej, primarul Klagenfurt-u- 
lui, Leopold Guggenberger, 
și ambasadorul României la 
Viena, Dumitru Aninoiu, au 
subliniat semnificația mani
festării în cadrul larg al bu
nelor relații româno-aus- 
triece.

Sub semnul împlinirii a 30 
de ani de la insurecția na
țională antifascistă armată 
din România. în localitatea 
Romilly-sur-Seind se desfă
șoară o săptămină româneas
că, organizată de Asociația de 
prietenie Franța-România în 
colaborare cu ambasada țării 
noastre la Paris. Cu acest 
prilej au fost inaugurate ex
pozițiile „Vestigii daco-roma- 
ne pe teritoriul României“, 
..Arta populară românească“ 
și „România azi“. De aseme
nea, sînt prezentate conferin
țe privind realizările Româ
niei contemporane, istoria, 
arta, cultura poporului ro
mân, filme artistice și do
cumentare. în cadrul acestei 
săptămîni au loc, de aseme
nea, spectacole ale ansam
blului folcloric „Maramure
șul“.

gie, de o rachetă purtătoare 
mult mai puternică sau de o 
micșorare considerabilă a greu
tății stației automate. La apro
pierea de Venus a trebuit obți
nută o exactitate de 1 000 la 1, 
o îndepărtare de o milă față de 
distanța de trecere prin fața Iui 
Venus prevăzută s-ar fi conver
tit într-o diferență de o mie de 
mile față de cel mai apropiat 
punct prevăzut pentru trecerea 
prin „fața“ Iui Mercur. Se poa
te spune așadar, că Venus a... 
scurtat drumul lui „Mariner-10“ 
spre Mercur.

Mai trebuie adăugat că zbo
rul spre Mercur și, deci, în a- 
propierea Soarelui a pus con
structorilor Iui „Mariner-10“ pro
bleme inedite, dificile. în tra
seul spre mica planetă din apro
pierea relativă a Soarelui, sta
ția automată va fi supusă unei 
intensități solare de cinci ori 
mai nuternice decit în apropie
rea Terrei. Pentru protejarea 
modalilor electronici și, în ge
neral. a întregii aparaturi, au 
fost instalate dispozitive specia
le de siguranță recurgîndu-se la 
o asa-numită „umbrelă de pro
tecție" dintr-un material nou, 
experimentat pentru prima oară 
Ia vehiculele cosmice.

Rămîne să sperăm că „Mari
ner-10“ va străpunge o parte din 
vălul enigmelor care înconjoară 
planeta cea mai apropiată de 
Soare.

E. R.

cască și sabie, greu de 
găsit in ascunzișurile 
junglei.

Abia în luna octom
brie a anului 1972 O- 
noda a fost văzut, îm
preună cu celălalt sol
dat, tovarășul' Iui de 
singurătate. Kozuka, de 
către o patrulă filipi- 
neză. Neștiind că răz
boiul s-a terminat, cei 
doi nu au lăsat patru
la să se apropie și în 
încăierarea care a avut 
loc, Kozuka a fost îm
pușcat iar Onoda ră
nit. La 20 februarie a- 
nul acesta, un turist 
japonez, Norio Guzu- 
ki. I-a văzut pe „omul 
junglei" și a reușit să 
intre în eontact cu el, 
convingîndu-1 să vor
bească cu autoritățile 
filipineze.

In ziua în care „sol
datul uitat“ și-a înche
iat odiseea, intîlnindu- 
se din nou cu nume
roși oameni, Hiroo O- 
noda împlinea 52 de 
ani.

R. Ț.

„Ziua României“ la Tîrgurile
de la Cairo și Tripoli

CAIRO 13. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Lupu, trans
mite : La Tirgul Internațional 
de la Cairo a fost organizată 
miercuri „Ziua României“. Cu 
acest prilej, pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de spe
cialiști, oameni de afaceri, pre
cum și de un numeros public, 
care au urmărit cu un viu in
teres noile realizări ale indus
triei și tehnicii românești. De o 
deosebită atenție s-au bucurat 
tipurile de tractoare „U-650“ și 
„U-550“, autocamionul „Roman“, 
autoturismul „ARO-240“, excava
torul hidraulic, diverse mașini 
pentru industria textilă, pre
cum și alte exponate, ale căror 
calități au fost evidențiate și de 
cotidianul „AL AHRAM“. Cite- 
va din aceste produse, de altfel, 
sînt bine cunoscute de către pu
blicul egiptean — printre care 
tractoarele, autoturismele de te

Sesiunea Comisiei populației
Comisia populației, aflață la 

cea de-a treia sesiune extraor
dinară continuă dezbaterile asu
pra paragrafelor și capitolelor 
principalelor proiecte de docu
mente care vor fi supuse exa
minării și aprobării Conferinței 
mondiale a populației, care va 
avea loc la București, între 19 
și 30 august a.c.

Dezbaterile au evidențiat ne
cesitatea ca documentele oficiale 
finale ale conferinței să trateze 
într-o manieră clară și sintetică 
problemele populației. ținînd 
seama de interdependența intre 
evoluția demografică și progre
sul economic și social al po
poarelor, precum și de impera
tivul ca. organizarea cooperării 
internaționale în chestiunile re
feritoare la populație să aibă în 
vedere respectarea strictă a 
principiului suveranității state
lor.

Reprezentantul R. P. Chineze, 
Li Cin-Siu, evidențiind faptul că 
situația populației din fiecare 
țară este determinată de siste
mele sociale și ca atare trebuie 
examinată in relație cu condiți
ile politice și economice date și 
nu independent de acestea, a 
subliniat că, în timp ce se vor
bește de o așa-zisă explozie a 
populației în statele Asiei, Afri
cii și Americii Latine, se uită că

1

Largă apreciere a unei 
inițiative românești

Comitetul Națiunilor Unite pentru aplicarea științei și tehno
logiei la dezvoltare, care se află în prezent la cea de-a doua 
sesiune ordinară, a hotărît ca, dat fiind însemnătatea deosebită 
a punctului românesc „Rolul științei și tehnologiei moderne în 
dezvoltarea națiunilor și necesitatea întăririi cooperării econo
mice și tehnico-științifice între state“, acesta să fie dezbătut se
parat de un grup de lucru, special constituit în prima ședință a 
Comitetului, in scopul abordării sale multilaterale și elaborării 
unor propuneri concrete de natură să faciliteze găsirea celor mai 
directe căi și mijloace pentru realizarea obiectivelor urmărite.

Prezentînd această inițiativă românească în prima ședință a 
grupului de lucru, reprezentantul țării noastre, Alexandru Spă- 
taru, după ce a subliniat rolul deosebit de important ce revine 
științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea tuturor națiunilor, 
a insistat asupra necesității ca O.N.U. și instituțiile din sistemul 
său să-și sporească contribuția la lărgirea și diversificarea coo
perării internaționale in acest domeniu yital al progresului eco
nomic.

• ÎN CURSUL ÎNTREVEDE
RII pe care primul minstru de
semnat al Italiei,, Mariano 
Rumor, a avut-o, miercuri, cu 
reprezentanții partidelor demo- 
crat-creștin, socialist și socialist- 
democratic, s-a căzut de acord 
asupra principiului împărțirii 
portofoliilor în noul guvern. 
Observatorii politici apreciază 
că în felul acesta a fost depă
șită, astfel, cea mai importantă 
dificultate în calea formării ca
binetului de coaliție prezidat de 
Rumor.

Lege privind 
autonomia Kurdistanului

a după cum anunța a- 
GENȚIILE TASS SI FRANCE 
PRESSE. președintele Irakului, 
Ahmed Hassan Al Bakr, a fă
cut cunoscute în mod detaliat 
prevederile legii cu privire la 
acordarea autonomiei Kurdista
nului, regiune unde, potrivit da
telor recensămintului din 1957, 
majoritatea populației este 
kurdă.

• CONGRESUL GUATEMA
LEZ l-a proclamat în mod ofi
cial pe generalul Kjell Eugenio 
Laugerud, candidatul guverna
mental, în funcția de președinte 

ren — deoarece sînt asamblate 
și în Republica Arabă Egipt, pe 
baza unor acorduri de cooperare 
încheiate cu țara noastră.

TRIPOLI 13 (Agerpres). — La 
Tirgul Internațional de la Tri
poli, a fost organizată „Ziua 
României“. Cu această ocazie, 
șeful agenției economice române 
la Tripoli, Vasile Birișan, și di
rectorul pavilionului, Nicolai 
Vrabie, au oferit o recepție la 
care au participat înalte oficia
lități ale țării gazdă, numeroși 
oameni de afaceri, ziariști.

în aceeași zi, presa libiana a 
relatat despre participarea 
României la tîrg și despre 
succesele obținute în dezvoltarea 
comerțului dintre România și 
Libia.

Pavilionul românesc din ca
drul Tirgului Internațional de la 
Tripoli se bucură de un mare 
succes de public și comercial.

numai datorită exploatării colo
niale și neocoloniale, a jefuirii 
bogățiilor lor naturale de către 
puterile străine aceste state nu 
pot asigura hrana necesară 
populațiilor lor, nu pot eradica 
sărăcia, analfabetismul și mal- 
nutriția.

O adevărată politică a popu
lației, a arătat reprezentantul 
Chinei, poate fi formulată și 
transpusă în practică numai in 
condițiile lichidării agresiunii 
militare și economice străine, 
asigurării independenței politi
ce și economice a popoarelor și 
garantării exercitării drepturilor 
lor la autodeterminare. Vorbito
rul a insistat ca la Conferința 
mondială a populației de la 
București să se dea expresie 
deplină cererilor juste ale sta
telor în curs de dezvoltare în 
care trăiesc două treimi din 
populația lumii.

Reprezentantul Braziliei, Mi- 
guel Ozario de Almeida, a sa
lutat faptul că în documentele 
conferinței se evidențiază im
portanța factorului politic și asi
gurării securității naționale în 
elaborarea de către fiecare stat 
a politicii sale a populației, în 
conformitate cu necesitățile dez
voltării și asigurării indepen
denței sale politice și economice 
și interesele sale.

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT

ales al Guatemalei — anunță a- 
gențiile Associated Press și 
France Presse. Congresul a ofi
cializat. 38 de voturi pentru și 
două contra, victoria generalului 
Laugerud în alegerile generale 
desfășurate la 3 martie în Gua
temala.

o LA INVITAȚIA LUI LEO
NID BREJNEV. în zilele de 12 
și 13 martie, președintele Fran
ței, Georges Pompidou, s-a aflat 
în vizită în U.R.S.S. Ei au avut 
convorbiri. în stațiunea Pițunda, 
pe litoralul caucazian.

Preocupări 
la Addis Abeba

• LA ADDIS ABEBA a avut 
loc o reuniune a noului guvern 
etiopian, format recent de pre
mierul Endakatchen Makkonnen. 
Membrii guvernului au exami
nat un cerc larg de probleme 
legate de situația economică și 
socială internă, precum și ches
tiunea convocării conferinței 
constituționale, căreia îi r^Vine 
sarcina să formuleze o serie de

U
na din imaginile 
lecturilor din ado
lescență, care stîr- 
nesc aduceri amin
te de fapte petre
cute, în lumea fan
tastică, cuprinsă în 

paginile cărților, este, fără în
doială, cea legată de junglă. De 
fiecare dată, cind încerc să re
constitui acțiuni sau întimplări 
din Africa, peisajul viu al pă
durii cu densitatea arborilor 
uriași, cu păienjenișul de lia
ne, cu tufele înalte ale grami- 
neelor, dar mai ales lumea 
misterioasă a triburilor, eu 
tam-tam-urile nelipsite, cu di
versitatea animalelor, care de 
care mai amenințătoare, prinde 
contur, ducîndu-ne cu gindul 
departe... Poposind la tropice, 
involuntar ești tentat să con
frunți clișeele adunate din cărți 
și filme, cu ceea ce poți per
cepe. Primul contact cu jungla 
l-am avut într-o noapte, cînd 
după aterizarea pe aeroportul 
Maya-Maya, farurile mașinilor 
spărgeau desișul pădurii, apro- 
piindu-ne de „orașul verde“ — 
Brazzaville. A doua zi, o călă
torie în afara capitalei congo
leze, prilejuia revederea peisa
jului ecuatorial „a giorno“... Lă
sasem în urmă Marele Congo, 
cu apele sale de ciocolată, co- 
borînd puțin sub paralela 4 gra-' 
de latitudine sudică. Ne îndrep
tam spre Kinkala.

De la Brazzaville pînă în a- 
cest oraș sînt circa 70 de kilo
metri. Panglica bituminată este 
atit de ingustă ilicit la fiecare 
încrucișare cu vehicule venind 
din sens opus, tresari, deși ii 

observi de departe apropierea. 
Aveam impresia că dintr-un 
moment în altul ne izbim 
în trunchiurile înalte, cu coroa
na urcată tocmai în vîrf. Corti
ne impactc de liane opreau pri
virea curioasă, avintată dincolo 
de primii arbori. Era în ano
timpul „uscat-scurt“ — Mban- 
gala în dialectul kikongo — 
cînd căldura soarelui o resim
țeam în umiditatea fierbinte, în 
respirația greoaie, care-și relua 
cursul regulat doar în încăperile 
cu climatizoare. în acest sezon 
ploile vin mai rar.

Fructele zemoase cădeau pe 
covorul verde. Avoka și mangu, 
două din ele, trecătorii le culeg 
din mers, dimineața cînd aerul 
mai păstra ceva din răcoarea 
nopții.

• Școala din junglă
Fusesem oaspeți ai orașului 

Kinkala. La înapoiere, ospitalie
rele gazde ne propun să facem 
un popas la liceul agricol, situat 
la 17 kilometri de Brazzaville. 
Ne aflam la amiază și o gea
nă de soare percutase perdeaua 
de nori, dind împrejurimilor alte 
culori.

Aceiași arbori uriași, r îacee. 
Zărim principalele cor i de 
clădiri care adăpostesc „ceasta 
nouă și importantă unitate a 
invățămîntului congolez. In sala 
de festivități — pavoazată cu 
drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Repu
blicii Populare Congo, cu portre
tele președintelui Consiliului de 
Stat Nicolae Ceaușescu, și co
mandantului Marien Ngouabi, 
sintem intimpinați de cadre di
dactice din conducerea școlii, 
de reprezentanți ai organiza
ției de tineret. Străbatem pe 
îndelete cîmpurile experimen
tale ale școlii, ne oprim Ia 
umbra noilor săli de clasă, pri
vim îndelung mașinile unelte 
ale modernelor ateliere — unele 
în curs de montare.

— Luptăm cu jungla. Dăm o 
bătălie permanentă cu vegeta
ția... — ne spunea Jouakoua- 
mou Jonas, unul din elevii șco
lii.

recomandări la proiectul unei 
noi constituții a țării. După cum 
se știe, în cadrul unui recent 
discurs radiotelevizat, împăratul 
Haile Selassie I a făcut cunos
cută hotărirea cu privre la con
vocarea, intr-un viitor apropiat, 
a unei conferințe constituționale.

Conferința de la Tripoli
• MINIȘTRII PETROLULUI 

din nouă țări membre ale Orga
nizației țărilor arabe producă
toare de petrol — A.O.P.E.C. — 
s-au întrunit miercuri la Tri
poli. în cadrul unei conferințe 
care și-au propus examinarea 
unor probleme legate, îndeosebi, 
de actuala criză energetică mon
dială. După cum s-a anunțat 
anterior, potrivit ziarului egip
tean „AI Ahram“, pe ordinea de 
zi a dezbaterilor figurează. în
tre altele, problema embargoului 
instituit de țările arabe producă
toare de petrol împotriva S.U.A.

• REGELE BAUDOUIN și-a 
continuat consultările în vede
rea desemnării unei personali
tăți politice care să alcătuiască

Priveam pămintul negru, cu
rățat de ierburi, gata amenajat 
pentru plantarea unor culturi 
valoroase. Ceva mai iueolo, 
muntele de verdeață, implantat 
parcă pentru veșnicie, sfida plă- 
pîndele răsaduri de legume, de 
ananași... După ce cu numai ci- 
teva zile în urmă căleasem de
șertul aspru al Saharei. căutînd 
zadarnic o coroană umbroasă, 
acum, aici, cîteva grade mai la 
sud. oamenii trebuiau să înfrun
te valurile de vegetație.

Zeci de hectare au fost smul
se din puterea junglei, desțele- 
nindu-le cu săpăliga, prin efor
turi deosebite. Nu-ți vine să 
crezi că intr-un timp așa de 
scurt, se pot dobindi suprafețe 
agricole. Am văzut plantația de 
bananieri și ananași, cultura de 
arahide, cîmpul cu porumb, fer
ma de animale, straturile cu le
gume. Cită muncă s-a depus 
pentru curățirea celor 80 de hec
tare cît avea școala în momen
tul vizitării. Atunci cînd elevii 
ne-au înfățișat destinația acestei 
suprafețe, m-a mirat în mod 
special, rezervarea a cinci hec
tare pentru amenajarea unei 
baze sportive.

• Dragostea pentru 
munca pămîntului

Poate nu întimplător, în re
petate rinduri, Ia Brazzaville, 
Kinkala, în convorbirile purtate 
cu reprezentanți ai oficialități
lor, ai organelor de partid, re
venea in discuție problema dez
voltării „dragostei pentru muii- 

ca pămîntului“. Aici, la kilome
trul 17, orele de școală inccp 
prin redescoperirea darurilor pe 
care ți le poate oferi înfrîngerea 
junglei, plantarea intensivă a 
maniocului, a palatelor dulci, 
dar și a unor culturi cu o va
loare nutritivă mai mare. Fără 
a subestima ceea ce poate oferi 
pădurea sălbatică, s-a început un 
proces îndelungat de cucerire a 
pămîntului, pe care viitorii ab
solvenți ai școlii îl vor înnobi
la prin practicarea unei agricul
turi din ce in ce mai avansate. 
Aici a.b.c.-ul profesiunii debu
tează cu descoperirea valorii pă
mîntului proaspăt dezvelit în 
mantia țesăturii de verdeață, 
mai apoi urmează biologia, bo
tanica. mecanica agricolă...

In timp ce parcurgem cîmpu
rile agricole, ochii îmi fugeau 
spre liziera din apropiere. Acum 
jungla — locul dc refugiu în 
fața năvălitorilor străini și care 
constituia încă pentru o parte a 
populației sursa principală de a- 
limentație, rămînînd leagăn de 
amintiri și viitoare speranțe — 
prin valorificarea imenselor re
zerve în lemn — era nevoită 
să cedeze oamenilor din nemă
suratele sale întinderi. Era o re
tragere care consemna succesul 
trudei, dorința firească de a se 
învinge subdezvoltarea.

• Obiective ale 
tineretului congolez

Okabando Jean Jules, prim 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Socialist 
Congolez (U.J.S.C.), în cursul 
unor convorbiri s-a referit Ia 
cîteva din etapele parcurse de 
organizația de tineret din Con
go, Ia obiectivele sale actuale.

— în anul 1964 s-a realizat 
prima reuniune a asociațiilor de 
tineret care existau atunci. Pri
mul congres, cei de constituire, 
a avut Ioc în luna august 1969. 
în acel an s-au creat condiții 
pentru declanșarea unei largi 
mișcări naționale a revoluției, 
pentru crearea unui partid îna
intat, a cărei ideologie este in- 

un nou guvern belgian. După 
întrevederile avute marți cu 
președinții Senatului și Camerei 
Reprezentanților, precum și cu 
principalii miniștri ai guvernului 
demisionar. regele Baudouin a 
primit, miercuri, pe liderii unor 
partide politice. Agențiile de 
presă apreciază că este posibil, 
într-o primă fază, să fie desem
nată o personalitate politică cu 
misiunea de informare, urmind 
ca, ulterior, să fie numit noul 
premier.

• TEHNICIENII AMERICANI 
AU HOTARÎT să doteze unele 
garnituri ale metroului din New 
York cu așa-numite ..roți ma
gice“, care vor permite econo
misirea în proporție de 30 la 
sută a energiei electrice consu
mate de acest mijloc de loco
moție. Principiul de funcționare 
al acestor „roți magice“ va fi, 
de fapt, identic cu cel aplicat la 
arhaica roată a olarului, pusă în 
mișcare de energia înmagazi
nată intr-un disc greu de piatră 
sau dintr-un alt material, căruia 
artizanul ii imprimă periodic, 
cu piciorul, puternice impulsuri. 
Pe scurt, deci, este vorba de 

spirată din învățătura marxist- 
leninistă. în primăvara anului 
trecut, în mai, am ținut al II- 
lea Congres al U.J.S.C. Cu acest 
prilej s-a reexaminat statutul. 
Cred că dintre hotăririle cele 
mai importante adoptate la acest 
înalt forum merită menționată 
aprobarea unui program de 4 
ani privind activitatea de tine
ret. In prezent, în cadrul 
U.J.S.C. sînt grupați tineri mun
citori, studenți și elevi. Semni
ficativ pentru locul care-1 ocupă 
tinăra generație congoleză în 
viața politică a țării mi se pare 
faptul că din cei 39 de membri 
ai Comitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii 15 sînt 
militanți ai Uniunii Tineretului 
Socialist. Sarcinile noastre cele 
mai actuale decurg din deciziile 
luate de partid, de stat. La Ioc 
de frunte se află mobilizarea 
întregului tineret la lupta de 
eliberare a patriei, Ia dezvol
tarea economică. în activitatea 
noastră acordăm mare impor
tanță roiului educativ al mun
cii.

Apoi, Okabando Jean Jules a 
abordat aspecte ale activității 
Internaționale a U.J.S.C., s-a re
ferit la relațiile prietenești din
tre tineretul din Bomânia și 
Congo.

— La baza relațiilor noastre 
internaționale noi așezăm res
pectarea independenței și auto
nomiei fiecărei organizații. Prin 
promovarea unor asemenea prin
cipii am reușit să ne facem mulți 
prieteni în Africa, in alte re
giuni ale lumii. Una din formele 
concrete esențiale ale luptei 
noastre împotriva imperialisinu- 

lui. a colonialismului și neoco- 
lonialismului, a politicii rasiste, 
este aceea a acordării unui spri
jin important mișcărilor de eli
berare națională de pe conti
nent. După cum știți, sintem 
membri ai Mișcării I’anafrieane 
a Tineretului (M.P.J.). în cadrul 
acesteia ne pronunțăm pentru 
întărirea solidarității, a coope
rării între organizațiile de tine
ret progresiste și democratice 
din Africa. In aceiași timp, par
ticipăm activ Ia mișcarea inter
națională de tineret din afara 
continentului. în contextul larg 
al acestor relații se înscriu și 
raporturile noastre bune, stabi
lite intre organizațiile de tine
ret din Congo și România. Am 
avut de mai multe ori prilejul 
să ne intilnim. să discutăm sin
cer, prietenește. Ne face plăce
re să recunoaștem că după fie
care din convorbiri, raporturile 
bilaterale s-au consolidat, în in
teresul nostru, al luptei co
mune.

De altfel raporturile frățești 
statornicite de mai mulți ani în
tre țările noastre, cunosc un 
curs ascendent la toate nivelu
rile, pe toate planurile. Vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Brazaville și a președintelui 
nostru, Marien Ngouabi la Bucu
rești. au constituit momente de 
deosebită importanță în cronica 
relațiilor prietenești între Parti
dul Congolez al Muncii și Parti
dul Comunist Român, dintre sta
tele noastre. Convorbirile purta
te între cei doi șefi de state 
au pus bazele intensificării coo
perării româno-congoleze în do
meniul economic, politic, cultu
ral efc.

Apreciez că vizita delegației 
de tineret din România in Con
go. discuțiile purtate cu acest 
prilej, au dus Ia cunoașterea 
preocupărilor noastre, a expe
rienței dumneavoastră. Am pri
mit din partea Uniunii Tinere
tului Comunist din România un 
sprijin important. Vă mulțumim 
în mod sincer pentru ajutorul 
dumneavoastră.

IOAN TIMOFTE

principiul înmagazinării energiei 
cinetice într-un volant masiv 
cu rotație rapidă.

Noi incidente 
israeiiano-siriene

• PENTRU A DOUA ZI 
CONSECUTIV, forțele siriene 
au schimbat, miercuri, tiruri de 
artilerie cu forțele israeliene, in 
sectoarele de nord și central ale 
frontului de pe înălțimile Golan
— a anunțat un purtător dc cuvînt 
militar de la Damasc, reluat de 
agențiile REUTER și ASSOCIA- 
TED PRESS. „Artileria noastră
— a declarat purtătorul de cu
vînt — a bombardat pozițiile 
inamice și a redus la tăcere 
sursele de foc“.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT militar de la Tel Aviv, 
reluat de agențiile REUTER și 
UNITED PRESS INTERNAȚIO
NAL, a declarat că forțele si
riene au deschis, miercuri, foc 
de artilerie asupra unor poziții 
din zonele de nord și centrală 
ale teritoriului ocupat de trupele 
israeliene in octombrie 1973. El 
a menționat că forțele israeliene 
au ripostat, incidentele prelun- 
gindu-se, cu intermitențe, peste 
trei ore.
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