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de partid și conducerea uzinei au 
format obiectul unor dezbateri in a- 
dunările generale ale organizațiilor 
de bază, al unor discuții cu maiștrii, 
șefii de secții, organizatorii de grupă 
sindicală. Urmarea ? Sarcinile pe 
1971 au fost îndeplinite integral, în 
ultimul trimestru recuperindu-se și 
rămînerile în urmă.

In mod deosebit, aș vrea să accen
tuez asupra faptului că noi încercăm 
să imprimăm conducerilor tehnice 
respectul pentru disciplina contrac
tuală. Dacă nu am reușit insă întot
deauna să ne îndeplinim obligațiile 
față de aiții, aceasta se datorește șl 
faptului că unii parteneri nu și le-au 
îndeplinit față de noi — mă refer 
la furnizarea unor materiale, piese 
de schimb — și nici centrala, nici 
ministerul nu au reușit' să înlăture 
operativ asemenea neajunsuri. Iată 
de ce mă fac purtătorul de cuvînt sl 
multor tovarăși din uzină, propunînd 
ca această problemă vitală să tie 
dezbătută în conferință si ca o pro- 
b tenta a muncji de partid din fiecare 
întreprindere.

NICOLAE BERINDEL, secretarul 
comitetului de partid de la Trustul

Dispută sportivă pentru minusculul puc. Aspect de la meciul, amical dintre 
reprezentativele de hochei ale României și R. P. Chineze

Foto : S. Cristian

MARELE FORUM, 
SECRETARI DE 
ÎNTREPRINDERI 

_____ v____  NE-AU ÎMPĂRTĂ
ȘIT, LA O MASA ROTUNDA, UNE
LE GlNDURI, PROIECTE, OPINII 
IN STRÎNSA LEGĂTURA CU O- 
BIECTIVELE CONFERINȚEI, LE 
DĂM CUVÎNTUL :

NICOLAE BOANCA, secretarul co
mitetului de partid de la Uzina me
canică de material rulant Ploiești : 
Consider că dezbaterea în conferință 
și , a activității organizațiilor de par
tid din industrie aduce pe prim 
plan, pentru noi toți, o întrebare e- 
sențială — cum acționăm pentru a 
face să crească, așa cum ne cere 
partidul, rolul conducător și mobili
zator al organizațiilor de partid in 
fiecare unitate economică, la fiecare 
loc de muncă ?

După părerea mea, experiența do-

Gheorghe Pinza.ru, 
mai sentimental față 
de anii petrecuțl la 
Slobozia, iși amintește 
de drumurile multora 
dintre constructori, la 
început, cînd au trebuit 
să fie cazați la Amara, 
iși de aoolo să vină in 
fiecare zi pe șantier. 
Erau oameni cu familii, 
cu copii, tineri și vîrst- 
nici, începători sau cu 
experiența dobindită pe 
multe alte șantiere. Oa
meni care, în ciuda 
greutăților, au muncit 
cu pasiune, arși de soa
rele încins al verii, bă
tuți de vinturile iernilor 
cîmpiei. Ce-i legase a- 
tît de mult pe toți a- 
cești constructori de 
șantier ? Aflu că mulți 
din ei veniseră din 
locuri care le ofereau 
incomparabil mai mult 
decit a putut să le ofe
re cimpul de baraca- 
mente de la Slobozia. 
Și totuși, nici un con
structor n-a abandonat.

fun,a națională nu nu
mai aparind cu arma in 
nună granițele țării, ci, 
la fel de convingător, 
pastrind nestinsă scin- 
teia spirituaiității sale, 
transmițînd din genera
ție in generație un fond 
de cunoștințe, un ori
zont cultural din ce in 
ce măi bogat, mai cu
prinzător.

Țăranul roman nu a 
fost niciodată un corp 
amorf — cum se în
cerca in trecut să se a- 
crediteze o idee izvorîtă 
dintr-un crîncen con
flict de clasă — simplu 
obiect de muncă, ale 
cărui preocupări se ter
minau la marginea bu
cății 
avea 
rent 
ciale 
indiferent 
restriște, mulți la număr, 
care s-au înscris pe ră
bojul vremii, țăranul — 
iobag sau răzeș, asuprit 

.de boier sau muncit la 
singe de arendaș — și-a 
păstrat nealterat acel 
simbure de spirituali
tate. Argumente ? Do
vezi 1

Multe și nenumărate. 
Dovezi materiale : Co
morile artei noastre 
populare amintite într-o 
palidă enumerare la în
ceputul acestor rînduri.

unui popor 
născut poet", 
autorul lor ? 
au mihgiiat 

au mi-

Importanța pregătirii atletice, in- 
cepind cu cea mai fragedă virstă 
școlară, nu se cere special demon
strată. în mod axiomatic se oonsi- 
deră că pregătirea atletică asigură 
dezvoltarea tuturor calităților mo
trice și că ea stă la baza practicării 
celorlalte sporturi.

Cum se realizează in prezent 
pregătirea atletică in școlile noastre 1 
Prima formă, de cuprindere a elevi
lor se înfăptuiește prin planurile de 
invățămint, in cadrul orelor de edu
cație fizică. De exemplu, în unită
țile invățămintului de cultură gene
rală, programele de educație fizică 
au prevăzute pentru toate clasele 
exerciții și probe din atletism. în 
clasele I—IV, exercițiile elementare 
de mers, alergare și aruncare au o 
pondere relativ mare. Din clasa a 
V-a și pînă în ultima clasă de liceu 
apare în plus sarcina învățării cîtor- 
va probe clasice ale atletismului (a- 
lergările de viteză și de rezistență, 
săriturile în lungime și in înălțime 
ș.a.). O dată cu aceasta, probele de 
control pentru stabilirea nivelului de 
pregătire fizică a elevilor sint selec
ționate în proporție de 50 la sută 
din atletism.

Cea de-a doua formă, care dă po
sibilități de cuprindere a masei șco
larilor, sint așa-numițele ore de acti
vități SDOrtive : insă aici,, nemaifiind 
vorba de obligativitatea practicării

lioane de persoane, 
fața de 8 milioane in 
urmă cu 20 de ani. A- 
bonamentele la televi
ziune au crescut numai 
in ultimii cinci ani de 
5.4 ori. Numărul cămi
nelor culturale s-a du
blat față de 1938.

O altă cifră : biblio
tecile sătești dispuneau 
la sfîrșitul anului 1970 
de aproape 23 de mi
lioane de volume, soli
citate in acel an de 
două milioane și jumă
tate de cititori. Gene
rațiile mai vîrstnice iși 
amintesc strădaniile u- 

pionierii 
publice

Trei intîmplări, aparent fără vreo importanță deose
bită, aparent fără vreo legătură intre ele, intîmplări 
de care am aflat in ultima vreme, au avut darul să 
mă pună pe ginduri. Și să mă ducă, toate trei, la o 
singură concluzie (sau întrebare — cea din titlu). Dar, 
să spun mai întîi despre ce e vorba :

Un tovarăș (dacă tovarăș o fi cuvlntul cel mai po
trivit...) are un copil. Copilul a ajuns la 6 ani și cu 
acest bagaj de acasă s-a dus la școală. Isteț și harnic, 
a terminat trimestrul întîi al primei clase cu nota 
zece. Numai și numai zece. Bucuros, tăticu i-a cum
părat un ceas de aur.

Un ins, avind ceva 
curajos și combativ, s-a 
stingă și în dreapta, în sus și in jos. 
s-a dovedit că erau calomnii și că., 
poveste). Iar pentru că scrisul lui era. 
respectivele foruri, l-a pus pe fiul său să le transcrie 
caligrafic. Virstă fiului : 10 ani.

Un vecin, ihtr-o duminică, iși îndemna energic co
pilul să „rupă șira spinării cu parul" unor dini coste-

Tovarășul Stane Dolanț, secretar 
al Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R. a făcut o. scurtă vizită de 
prietenie în țara noastră, a părăsit 
duminică Timișoara, plecînd spre 
Belgrad.

ceva mai departe. Com
binatului nou ivit i se 
spune, pe numele său 
simbolic, bucătăria spo
ririi recoltelor Bărăga
nului. Și este, fără în
doială. o „bucătărie" 
impresionantă, și care, 
cu alte cuvinte, ca o 
idee, apărută exact ■ în 
locul din care lipsea. 
Materia primă — aerul 
și gazul metan, și apa 
care călătorește de pu
tină vreme dinspre Du
năre, pe o conductă de 
patruzeci de kilometri. 
Mai multe ansambluri 
au fost acum decojite 
de schele, vîntul n-a 
mai întîlnit aici un ast
fel de obstacol, iar a- 
colo, sus, flăcări paste
late Împletesc metalul, 
fac bolți și labirinturi 
deasupra celor peste 
treizeci de hectare. 
Toate acestea îl bucură 
pe Emilian Dic'u, cons
tructorul venit de la 
Ișalnița și nu mai știu 
încă din ce locuri.

Dovezi spirituale : „ex
plozia" culturală înre
gistrată in satul roma
nesc in ultimii ani, cind 
socialismul a oferit a- 
cel- cadru propice, visat 
de secole, pentru ca 
simburele păstrat cu 
grijă in sufletul țăranu
lui să încolțească, să 
crească viguros și să
dea primele roade. Des
chiderea spre lume, spre 
civilizație a satului a 
declanșat un ecou ime
diat in universul cul
tural al săteanului. As
tăzi, in matca tradițio
nală a culturii populare 
se înscriu elemente noi, 
componente ale proce
sului cultural contempo
ran, preligurind o sin
teză superioară,'cu con
secințe directe 
destinului viitor 
tutui românesc.

Sociologii au început 
să cerceteze acest fe
nomen. Studiile amplu 
ramificate și nuanțat 
concepute, deși se află 
abia la începutul unei 
operații complexe și 
pretențioase, permit to
tuși să identificăm prin
cipalele componente ale 
forței culturale noi a 
satului contemporan. Nu 
intenționăm o ierarhi
zare a lor. Și totuși, o 
enumerare oricît de in
completă nu poate in-

bindită de comitetul nostru de par
tid, mai cu seamă după elaborarea 
de către partid a programului de 
educație comunistă a maselor, 
monstrează că el și-a înțeles.
bine menirea, reușind să-și exercite 
cu mai multă competență rolul ce-i 
revine. Ne-am aflat, bunăoară, în a 
doua jumătate a anului trecut, in
tr-o situație grea, nereușind să ne 
îndeplinim sarcinile la sortimente. 
Pentru a putea acționa în cunoștință 
de cauză am inițiat, prin comisia 
economică a comitetului de partid, 
un studiu al cauzelor neajunsurilor 
de care ne loveam, antrenind în a- 
ceastă acțiune un colectiv larg de 
specialiști. Concluziile studiului s-au 
referit atit la necesitatea unor mă
suri, din partea conducerii tehnice 
privind îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, schimbarea unor 
sortimente, cit și la aceea a folosirii 
mai eficiente a forței de influențare 
și mobilizare a organizațiilor de 
partid. O serie de membri de partid 
au fost repartizați în locurile de 
muncă mai grele, s-au inițiat nume
roase acțiuni ale muncii politice in 
vederea înlăturării manifestărilor de 
indisciplină, neglijențelor. în același 
timp, măsurile hotărite de comitetul

latul ușii. Din baraca 
lui forfota șantierului 
pare mai in largul ei. 
O simt ajunsă la punc
tul cel mal inalt cu 
santinele ei aspre, de 
forță. Pe un ochi de 
sticlă — prins intre pa
tru rame spre a fi ceva 
asemănător ițnei feres
tre — încape, ca iritr-o 
lentilă, toată Slobozia 
și cimpul Jarg cu in
flexiuni de verde sfir- 
r.it. „Cit nu-i zăpadă; 
înaintăm bine"... aud

nuia dintre 
instrucțiunii 
din țara noastră, Spiru 
Haret, de a pune ba
zele unei colecții de 
cărți pentru săteni. Am 
răsfoit nu cu multă 
vreme în urmă citeva 
asemenea lucrări ; mici 
broșurele care încercau 
să explice fenomenele 
cerești, cărțulii 'cu 
snoave și basme, vesti
tele „Alixandria" și 
„Esopia" etc. întorceam

atletismului, acesta suportă „concu
rența" foarte puternică a jocurilor 
sportive. în sfîrșit, 
diferite categorii de 
competiții utile și 
tetratlonul atletic
C.N.O.P.), pentatlonul atletic și cro
sul tineretului (U.T.C.), campiona
tele individuale ale elevilor din li
cee, campionatele naționale ale ju
niorilor.

Totuși, competițiile enumerate, deși 
sint stimulative și binevenite, în spe
cial pentru a’ se crea atletismului de 
performanță o bază mai largă de se
lecție, nu preocupă masa elevilor (sau 
o preocupă prea puțin timp, adică 
numai at.ît cit durează ' faza pe 
școală), tocmai datorită caracterului 
lor in exclusivitate selectiv și episo
dic. Drept urmare. în discuțiile ce 
le-am purtat cu unii specialiști, 
ne-am oprit atentia asupra desfășu
rării orelor de educație fizică și a 
orelor de activități sportive, forme 
care se adresează sau ar trebui să se 
adreseze tuturor elevilor pe întreg 
parcursul anului școlar.

Cum spuneam la început, progra
mele analitice după care se desfă-

cepe fără a aminti ele
mentul fundamental, 
punctul de plecare al 
oricăror spectaculoase 
transformări : știința de 
carte.

Cu 
ceva de 
paginile 
aspecte 
tălie a alfabetizării. Mii 
de țărani, tezaure de 
înțelepciune populară, 
nu știau să scrie. Mii 
de țărani, care la șeză
tori „ziceau" ore in 
șir minunate doine și 
balade, incastrînd nes
temate de imagini și 
metafore... nu știau să 
citească. Dar au învă
țat. într-un an, in doi, 
în .cinci. Șoolile și-au 
deschis larg porțile 
pentru ei și pentru co
piii lor. La început au 
fost obligatorii primele 
patru clase. Au mai 
trecut citeva toamne și 
s-a decretat obligativi
tatea invățămintului de 
șapte ani. Iar în -Su
rind toți copiii, de la 
orașe și de la sate, vor 
fi absolvenți a zece ani 
de studii. Ce au însem
nat toate acestea pen
tru viața de fiecare zi 
a țăranului nu e greu 
de constatat. In anul 
1971, -la spectacolele ci
nematografice sătești au 
asistat circa 68 de mi-

® De la joacă la atletism este doar un pas ® Atractivita- 
tea depinde de calitatea predării ® întreceri accesibile 

tuturor elevilor

Miorița — un minu
nat poem, un vast uni
vers filozofic. Și farfu
riile de Horez. Și ul
cioarele de Oboga. Și 
rafinatele scoarțe mol
dovenești. Și incandes
centele covoare olte
nești. Și broderia por
ții maramureșene. Și 
beția de culori a costu
mului de Argeș. Și ati- 
tea și atitea comori ale 
artei. De atitea ori, de 
nenumărate ori, cei care 
ne-au vizitat țara, sim
pli turiști sau specia- 
lișți cu renume ai do
meniului ațit de vast și 
complex al creației fol
clorice, au zăbovit/ în
delung in fața acestor 
adevărate bijuterii ar
tistice, configurind — 
toate la un loc — salba 
spirituală de o Inegala
bilă valoare și expresi
vitate a 
„care s-a 
Cine este 
Ce. mîini 
indelung lutul, 
nuit cu fantezie toporul 
și cuțitul, au impuns cu 
migală acul în țesă
tură ? Creatorul ano
nim, locuitorul satului 
de sub creasta Carpa- 
ților, ca și cel din cim- 
pia Dunării, a Mureșu
lui și Șiretului, cel care 
de-a lungul secolelpr a 
înțeles să-și păstreze

La încăput, au fost 
peste 4 000 de munci
tori. Adică peste patru 
mii de mișcări conse
cutive in peste treizeci 
de hectare împărțite e- 
gal. Acum numărul 
constructorilor a scăzut 
de la 
două miț. iajvîn curînd 
Câmbinatul de îngră
șăminte azotoa.se din 
Slobozia va începe să 
fie sursă de spice mai 
pline, de cifre sporite 
pentru fiecare hectar...

La plecare, oaspetele a fost sa
lutat de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Apropiata conferință pe țară a ca
drelor de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de construc
ții prilejuiește și organizațiilor de 
partid din municipiul Ploiești desfă
șurarea unei cuprinzătoare și inten
se aotivități. Prin variatele mijloace 
ale muncii politice de masă — gazete 
de perete și de uzină, panouri, bu
letine de știri transmise cu regulari
tate la stațiile de radio-amplii.care, 
informații și extrase din ziare afișate 
la locuri vizibile în secții și ateliere, 
în căminele muncitorești — sint ex
plicate obiectivele conferinței, sco
purile majore pe care le urmărește. 
Fotografiile delegaților la conferință 
sint afișate in tbate unitățile. în a- 
ceiași timp, o vie activitate desfă
șoară agitatorii, . iar propagandiștii 
din învățământul de partid răspund, 
la riadul lor, in cadrul lecțiilor care 
se țin in aceste zile, unei multitu
dini de probleme ridicate de parti- 
cipanți. Aceste preg&tiri marchează, 
de fapt, în fiecare colectiv, o perioa
dă de analiză exigentă a rezultate
lor obținute, de identificare, prin, va
lorificarea unui important potențial 
de gindire și inițiativă, a unor noi 
■modalități de perfecționare a meca
nismului. economic. în procesul com
plex: al acestei perfecționări'.— ale 
cărui laturi multiple vor fi supuse 
dezbaterii în conferință 
țiilor de partid, comuniștilor le re
vine uri rol preponderent, URbîîND 
SA PARTICIPE IN CALITATE DE 
DELEGAȚI LA 
MAI MULȚI 
PARTID DIN 
PLOIEȘTENE

Vîntul in pale subțiri 
face din seaeieie care 
au mai rămas harpe. 
Și omul se bucură, se 
bucură pentru această 
cirnpie, care ii-a auzit 
asemenea sunete pină 
acum. Un furnicar fără 
odihnă, o platformă ne
tedă, mașini ou poveri 
zgomotoase, și o canti
tate de semne imposi
bil de urmărit sub 
planșeele upeind și 
cooorind ca niște ciu
turi. Comenzi scurte, 
pare că nimeni nu le ia 
in seamă, și cite un 
schimb de cuvinte care 
se uită repede, in pla
nul alăturat, linia bară
cilor, iar dincolo de fe-, 
restrele lor pufoaice și 
căciuli, halate și căști, 
de protecție iși un' con
tinuu du-te-vino preci
pitat. Ca să fii harnic 
și priceput, crede Emi
lian Dicu, nu-ți trebuie 
decit suflet de om. Cine 
a venit aici să lucreze 
numai cu brațele n-a 
înțeles nimic din truda 
lui. Stăm iii ploaie. Ci
neva a vrut să deschidă 
o umbrelă și ne puf
nește rîsul. Obiectul ca 
atare devine aproape 
ridicol cind îl folosești 
in această acaparatoa
re, firească și sănătoa
să mișcare a oameni
lor deprinși să sfideze 
ploaia, gerul, vîntul as
cuțit al nesfirștiei cîm- 
pii...

„Nici un combinat nu 
se naște pe trandafiri, 
intervine răspicat Emi
lian Dicu. Noi o să-i 
lăsăm beneficiarului 
destule locuri pe care 
să-i planteze. Dacă ve- 
niți la primăvară, o să-i 
vedeți"...

Altcineva adaugă : 
„Dacă n-ar fi lutul 
ăsta...".

...Și plouă, și e un fel 
de lapoviță ciino<|să, 
și-1 văd pe om cu sprân
cenele ascunse sub 
casca făcută streașină, 
și-1 urmăresc cum dis
pare cu mișcări agere 
printre tronsoane și 
mașini...

în barăci e cald. Mi
roase a abur și a rume
guș jilav. Emilian Dicu 
este omul cu umeri cit

livl ai nimănui, care zdrobeau lihniți niște oase pe 
un maidan. Fiul se bucura foarte șl minuia parul in 
consecință. Printre comenzi, tăticu făcea cu puberul și 
operă de educație morală : „Așa mă ; așcț să faci toata 
viața, fupe-i pă toți că dacă nu-i rupi tu te rupe ei 
pe tine..." $i feciorul dădea iama in patrupede ) și — 
zic eu — se gindea la bipezi.

Cele scrise mai sus n-au nevoie, cred, de o morala, 
ca fabulele. E limpede că prima odraslă va avea idei 
din cale afară de strîmbe despre echitatea socialista, 
despre raportul dintre drepturi și datorii, despre „a 
da"'corelat cu „a primi"; că a doua este plecata pe 
drumul labilității de caracter, al minciunii, al urîțe
niei, și că a treia... ce să mal vorbim.

Să nădăjduim că, in ciuda toxinelor infiltrate în 
mințile lor fragede, copiii de care pomeneam vor de
veni; oameni demni de stimă..

Altceva vreau să spun — și acesta este lucrul la 
care mă gindesc mereu de atunci ; hai să spunem ca 
băieții în cauză vor crește așa cum ii învață tăticii 
lor. Peste douăzeci-treizeci de ani insă, climatul et’C 
al societății românești va avea asemenea coordonate 
incit ceea ce astăzi apare ca tară morală poate ca va 
fi o faptă sancționată grav. Dacă părinții lor „se mai 
descurcă" astăzi, mîine. aceleași fapte, prin forța evo
luției sociale, vor fi mult mai rare. Și se vor vedea 
de departe — și vor fi mult mai mari.

lată de ce ii rog pe unii părinți care iși ecluca 
odraslele astăzi să se gindească și la ziua de mnne. 
Pentru binele copiilor lor.

in ciuua 
iininen.e, 
i ieoare victorie ii lega 
mai șirins ue acest loc, 
iar orașul, care n-a be
ne acia. iii întreaga sa 
istorie de nimic ce ar fi 
putut sa se mlaiească 
indusirie, și-a sporit di
mensiunile ou ediiicii 
necunoscute lui pinăa- 
cum,'iși mai ales cu o 
pildă' de conștiință și 
muncă iară pregei ce-i 
suau mărturie in oglin
da de astăzi. Intr-adp- 
var, oamenii n-au lu
crat numai cu bravele... 

wivesc intr-o nala 
inseauieie gravate de e- 
.caipeie iui btoilescu , și 
itauioeda. otatnatoiu și 
hiofea, citeva nume 
vestite aici, sau acelea 
filigranate de ecaipa iui 
Calotă Mihalacne. Lin
gă mine,. Emilian Dicu 
iși continuă „pbemui" 
Început’ mai înainte 
despre nopțiie cu lună 
aie Bărăganului. Nop
țile cu lună pe care n-o 
să le uite niciodată, 
căci ele nu șeamăna cu 
niciunele trăite pe alte 
șantiere. îl ascult cu 
luare aminte. Vîntul 
face din schelele care 
au mai rămas harpe 
imense. Un combinat și 
nopțile cu lună. Ireme
diabilul romantic Emi
lian Dicu are dreptate. 
Oriunde se va aila 
după .încheierea lucră
rilor la Slobozia, sint 
convins că va mai re
veni aici, să vadă com
binatul și... nopțile cu 
lună. Emilian Dicu 
chiar încearcă să mă 
convingă, de aoeasta, 
de.i eram convins i.ncă 
de la primele sale cu
vinte. Ne-am cunoscut 
oare și la Iișalnița ? 
Nu-mi amintesc. între 
timp a lucrat și pe alte 
șantiere. Va pleca în 
curind și de aici. Sim
te, îmi spune el. că un
deva, pe hirtii de calc, 
s-au tras linii și semne, 
și este nevoie de bra
țele lui. Și-irii pare că 
acest om are umerii cât 
Bărăganul...

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii", Șt. Dinică). — Com
binatul de exploatare și Indus
trializare a lemnului Sebeș-Alba 
s-a afirmat pe piața internă și 
externă mai ales prin calitatea 
mobilei. Dar mobila ocupă nu
mai o parte djn producția com
binatului. La complexele de pre
lucrare a lemnului din Blaj, 
Cîmpeni și Sebeș se asigură o 
industrializare superioară a au
rului verde. Colaborarea din
tre cele trei unități • s-a extins 
in ultima vreme prin produce
rea la Sebeș a unor semifabri
cate, cum ar fi reperele din 
cherestea de fag, care prin sim
pla prelucrare asigură o produc
tivitate sporită în fabricarea 
mobilei. De asemenea, pe plat
forma industrială de la Sebeș se 
produc frize pentru' parchet. 
Gradul de industrializare a lem
nului in cadrul C.E.I.L. Sebeș- 
Alba va crește.' în perioada ur
mătoare prin intrarea în func
țiune a unei noi fabrici de par
chet. în fotografie : yedere ex
terioară a Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnuliif Sebeș, județul Alba.

«mm
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Spectacole de mare artă, 
de profundă semnificație

patriotica
Ansamblul de opera „Phibada" 

din Phenian la București
Vineri 

samblul 
„Phibada' 
nian a prezentat, pe 
scena Operei Române, 
primul spectacol din 
cadrul unui turneu pe 
care îl susține — în
tre 11 și 19 februarie 
— în orașele Bucu
rești și Iași. Artiștii 
din Republica Popu
lară Democrată Co
reeană interpretea
ză în cadrul aces
tui turneu opera 
Marea de singe, ope
ră revoluționară in
spirată din lupta eroi
că a poporului co
reean împotriva co
tropitorilor japonezi, 
pentru triumful final 
al revoluției.

Opera Marea de 
singe ne-a apărut de 
o grandoare neobiș
nuită, atît ca dimen
siuni, cit și ca reali
zare muzical-coregra- 
fică și scenic-regizora- 
lă. Spectacolul . ne-a 
dezvăluit pregnant e- 
couri vii ale unei arte 
milenare, pusă astăzi 
în slujba întregului 
popor, concentrînd cu 
multă măiestrie, în ca
drul unui libret' vi
brant, dramatica isto
rie a unui deceniu șl 
jumătate de lupte 
crîncene ale partiza
nilor, sub conducerea 
comuniștilor, pentru 
eliberarea națională a 
poporului coreean.

Acțiunea celor șapte 
acte ale 'operei gravi
tează in jurul unui 
personaj central, Ma
ma, a cărei dramă de 
familie, a cărei ură 
neîmpăcată și luptă 
dîrză împotriva duș
manului țării sale 
sînt redate într-o sin
teză artistică de înal
tă tensiune. Personaj- 
simbol, Mama suge
rează de fapt, în 
spectacol, viața și lup
ta întregului popor, 
în perioada anilor 
1931—1945. Urmărind
zbuciumul acestui per
sonaj plin de demni- ■ . ,
tate,' blind;Țn. aparen- ' niejttele de. amploare, 
ță, dar dîrz și nedin- " ' 
tit în fața opresorilor, 
a schingiuirilor, a ori-

An- 
neră 

îe-
seara, 
de opei 
din Phi

căror greutăți, creatorii 
dezvăluie, cu deosebi
tă expresivitate și sim
plitate, procesul de 
trezire a conștiinței 
politice, revoluționare, 
în condițiile luptei 
pentru idealurile de 
libertate și progres 
social ale maselor 
populare.

Premisele care i-au 
condus pe realizatori 
la alcătuirea acestei 
opere sîht, fără îndo
ială, autentice, inspi
rate din întâmplările 
reale ale perioadei e- 
vocate, ceea ce con
tribuie — o dată cu ta
lentul interprețitor — 

■ la relieful deosebit al 
spectacolului la care 
ne referim. Faptul că 
opera „Marea de sin
ge" este reprezentată 
— cu mare succes,— 
de peste două 
nii se răsfrînge 
pra perfecțiunii, 
zelării evoluției 
cărui solist, ca . 
întregului ansamblu.

Am remarcat o par
titură muzicală foar
te apropiată de sufle
tul eroilor operei, de 
viața lor interioară, 
de zbuciumul lor con
tinuu, o partitură ca
racterizată prin izbu
tite leitmotive pline 
de patos revoluționar. 
Muzica este deosebit 
de accesibilă, merge 
pe linia clasică a ge
nului, îmbinînd în chip 
fericit motive progre
siste tradiționale cu 
cîntecg militante noi. 
întîlnim întreaga gamă 
de elemente ale operei 
tradiționale, prezenta
te într-o viziune cla
sică. Tratarea lirică, 
romanțată relevă ele
mente specifice muzi
cii coreene. Se disting 
multe cîntece de ma
să, mobilizatoare, cu 
o forță de pătrundere 
remarcabilă. Corul a 
fost plasat în fosa 
orchestrei în cea mai 
mare parte a timpu
lui, alternînd cu apa- 

• riții în scenă, în mo-
Deși formată în 

bună măsură din in
strumente populare,

dece- 
asu- 

a ci- 
fie- 

și a

EXPOZIȚIA „EXPEDIȚIILE

orchestra dirijată de 
Son Săk Hoan ne-a a- 
părut cu o sonoritate 
și expresivitate demne 
de invidiat. întregul 

. spectacol e realizat 
sub semnul monumen
talității. Regia, deco
rurile au îmbinat ele
mente cinematografi
ce cu cele specifice 
genului, au adus ima
gini picturale de de
cor naturali, au folo
sit abil jocuri de lu
mini. Totul, de la sim
plitatea costumelor 
pină la redarea fireas
că a luptelor, a de
monstrat opțiunea ar
tiștilor coreeni pentru 
o artă accesibilă, vi-o artă accesibilă, 
brantă.

întreg limbajul co
regrafic, cu scene de 
luptă, cu momente li
rice de mare sensibi
litate, cu episoade 
dure, a fost o demon
strație de vigoare a 
expresiei, de energie 
a interpretării. Inter- 
preții principali : Kim 
Ki Uăn, Riu Ieng Ok, 
Iun Ciung Kio, Cio 
Ieng Hi și alții, regi
zorul Kim Iang Hi și 
scenograful Hoang 
Riong Su au Închinat 
fiecare moment al 
spectacolului transmi
terii sugestive a ace- ■ 
lor fapte, a acelor idei 
și sentimente revolu
ționare cărora le este 
consacrată opera „Ma
rea de singe".

Spectacolul,Spectacolul, ce se 
înscrie ca un verita
bil eveniment artistic, 
s-a încheiat — în pu
ternicele aplauze ale 
unei numeroase 
sistențe — cu acordu
rile maestuoase ale 
cîntecului „Steagul 
Partidului" de Matei 
Socor, interpretat de 
artiștii coreeni cu mul
tă acuratețe, într-o co
rectă versiune româ
nească, — un emoțio
nant gest de prieten’e 
față de poporul no
stru, o expresie a so
lidarității revoluțio
nare dintre ponoare-'*1' 
le celor, ciouă ,țări'sp- “ 
cialiste.

Constantin 
RĂSVAN

a-

Deschisă la Palatul Pionierilor din 
Capitală, expoziția „Expedițiile Cu
tezătorii" invită vizitatorul, tînăr sau 
vîrstnic, la o călătorie neobișnuită, 
plină de farmecul și tenta de ro
mantism a vîrstei de aur a copilăriei. 
O călătorie pe meleagurile țării, în 
zone pitorești sau la obîrșii de legen
dă și istorie vie, prin străvechi ți
nuturi de cultură sau prin locuri tre
zite la viață nouă def orinduirea so
cialistă. Un itinerar divers și plin de 
inedit trasat în sălile expoziției prin 
citeva mii de obiecte din' cele mai 
felurite : de la cusături, costume 
populare și piese de interes folcloric 
și etnografic (din lemn, ceramică, 
textile), pînă la colecții botanice, pe- 
trografice, istorice, de la străvechi 
obiecte de port popular și ustensile 
pentru îndeletniciri tradiționale pină 
la exponate relevînd preocupări ac
tuale ale oamenilor din diferite ju
dețe ale țării, bogății naturale etc. 
Toate acestea „descoperite" și „cu
lese" de pionieri în drumețiile . lor 
prin țară, stimulate de originala com
petiție de vacanță mare denumită 
sugestiv „Expedițiile Cutezătorii".

Inițiată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și de revista 
„Cutezătorii", această întrecere pio
nierească — aflată acum la cea de-a 
IlI-a ediție — pretinde aspiranților la 
marele trofeu „Busola de aur" — cu 
întemeiate motivații educative, de 
încurajare a unor activități mult în
drăgite de copii — să-și consacre 
10—14 zile din vacanța de vară unei 
excursii pe un itinerar stabilit Ia 
cel puțin 100 km distanță de locali
tatea natală, pe drumuri situate la 
peste 500 m. altitudine, străbătut pe 
jos, cu cortul în spate și cu ...auto
servire la organizarea mesei și a po
pasului de noapte. Dar acestea sînt 
numai condițiile de. participare, pen
tru că întrecerea propriu-zisă vizează 
îndeosebi roadele „studiilor" și „in
vestigațiilor" pe teren ale membrilor 
expedițiilor. Pentru aceasta, fiecare 
echipaj — condus de un profesor, un 
învățător sau de un părinte mai en
tuziast — se constituie într-un mod 
original : cei 10 pionieri au fiecare 
„răspunderi" precise : etnograf, fol
clorist, istoric, geograf, biolog și, 
neapărat, bucătar, reporter-cronicar 
al expediției etc., vizînd tot atîtea 
activități și preocupări ale membri
lor expediției.

Și iată aici, în expoziție, roadele 
expedițiilor de astă vară — ale cău
tărilor de „comori" prin sate și co
mune, pe cît de neașteptate, pe atît 
de originale și interesante. Atenția 
vizitatorului este plăcut solicitată în 
multiple direcții. Multe exponate, de 
incontestabilă valoare, depășesc cu 
mult condițiile unui... joc amuzaint de 
copii. Este cazul modelelor de cusă
turi naționale culese din Maramureș 
de pionieri din județul Prahova, rele
vînd evoluția acestei îndeletniciri, ai 
colecțiilor complete de vechi usterf- 

. sile.; tradiționale de păstorit, vînă- 
toareitțssut, alcătuite'de'pionierii ic!L 

' șeni, . al: rarităților bibliografice des- 
‘coperife;. de „cutezătorii",de , la Școițr 
la generală nr. 2 din Tg.’ fleamț (în
tre altele o ediție inițială a romanu
lui „Ion", aflată de copii la Prislop,

un caiet cu mărturii și versuri 
prin 1886, aparținînd lui Gheorghe 
Istafan, contemporan și consătean cu 
Ion Creangă), al multor alte expo
nate.

Expoziția demonstrează cu deose
bită putere de convingere ce lucruri 
interesante pot face școlarii dacă sînt 
îndrumați cu grijă, înțelegere și dă
ruire de profesorii lor, cit de bogate 
— sub raportul stimulării pasiunii 
pentru cunoaștere, pentru inedit, al 
cultivării dragostei de patrie, de fru
mos, al călirii fizice și formării mo
rale — pot deveni acțiunile lor de 
vacanță dacă sînt sprijinite și încu
rajate de părinți, de forurile locale, 
de organele de învățămînt.

Florica DINULESCU

ECRANUL
PREMIERA FILMULUI

ROMANESC
„PUTEREA Șl ADEVĂRUL"
Astă-seară are loc premiera filmului 

românesc „Puterea și Adevărul" — 
realizat de regizorul Manole Marcus 
după scenariul lui Titus Popovici. 
Noua producție a studioului „Bucu
rești" reprezintă o dezbatere de idei 
politice remarcabil susținută artistic 
și prilejuind excelente performanțe 
actoricești. în distribuție : Mircea 
Albulescu, Ion Besoiu, Amza Pellea, 
Octavian .Cotescu, Lazăr Vrabie, Iri
na Gărdescu, Dana Comnea, Nucu 
Păunescu, Zephi Alșec, Nineta Guști, 
Ernest Maftei, Peter Paulhoffer. Jma- 
ginea — Nicu Stan ; muzica 
riu Olah ; decorurile — arh. 
Drăgan.

- Tibe- 
Nicolae

progra- 
Poveste 

de dragoste — producție a studiou
rilor din R. P. Ungară, in regia lui 
Istvăn Szăbo și Osceola — producție 
a studioului DEFA-Berlin, inspirată 
din lupta de eliberare a „pieilor roșii" 
în America veacului trecut (regia 
Konrad Petzold).

Săptămina aceasta mat sînt 
mate, în premieră, filmele :

SCENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL MIC va prezenta tn 
premieră „Vicleniile lui Scapin" de 
Moliere. Regia : Iulian Vișa. Sceno
grafia : Adriana Leonescu. Interpreți : 
Dumitru Furdui (Scapin), Olga Tudo- 
rache, Tatiana Iekel, Florin Vasiliu, 
Monica Ghiuță, Magda Popovici, 
Jean Lorin, Ion Ciprian, Maria Potra, 
Maria Munteanu.

• TEATRUL „C. I. NOTTARA" 
anunță premiera spectacolului cu 
piesa „Sora cea mare" de A. M. Vo
lodin. Regia : Ion Olteanu. Sceno
grafia : arh. Teodora Dinulescu. 
Distribuția : Gilda Marinescu, Ioana 
Manolescu, Vasile Lupu, Mihai Pru- 
teanu, Mircea Stroe, Toni Zaharian, 
Lia Șahighian, Maria Gheorghiu Să
niuță și alții (vineri 18 februarie, o- 
rele 20, Sala Studio).

• TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
a prezentat, o dată cu spectacolul 
„Sus pe acoperiș... in sac" prelucra
re de Val Săpduiesou după V. Ka
taev, cea de-â 6-a premieră a sta
giunii. Regia G. Didilescu ; sce.no- 
fia : Eva Gyorffy. Muzica : Paul Ur- 
muzescu.

o TEATRUL „VICTOR ION PO
PA" DIN BlRLAD anunță premiera 

general" de Aurel 
Tiberiu Penția. 

Olian.
PRAMATIC DIN

Una din sălile expoziției „Expedițiile Cutezătorii

EXPOZIȚII
• Consecvent inițiativei de a pre

zenta valori ale picturii românești, 
Muzeul de Artă al Republicii (str. 
Știrbei Vodă nr. 1) va reuni, incepînd 
de marți 15 februarie, expoziția re
trospectivă I. Theodorescu-Sion,

e Publicului bucureștean îi este 
oferită în cursul acestei săptămîni o 
expoziție a membrilor filialelor 
U.A.P. din Arad, Craiova și Oradea. 
Vernisajul va avea loc în sălile Ate
neului (Str. Franklin nr. 2).

• Joi, 17 februarie, ’la Galeriile de 
artă „Galațeea" (Calea Victoriei nr. 
157) va avea loc vernisajul expoziției 
de ceramică, Dumitru Radulescu.

• Tot joi, 17 februarie, în sălile de 
expoziție ale I.R.R.C.S. (str. M. Emi
nescu nr. 8) se va deschide o expo
ziție realizată de Bencsik Janoș, cu- 
prinzînd 33 ' 
comedie".

• Pot fi 
săptămini : 
decorație — 
Florica Teișanu Apostoleanu la Casa 
Arhitectului (str. Episcopiei nr. 9) ; 
expoziția de pictură Lucia Frențiu, 
Elena Stătescu, în holul Teatrului de 
Comedie (str. Măndinești nr. 2) ; ex
poziția de pictură Eugen Serbin, in 
holul Universității populare Bucu
rești (Bd. N. Bălcescu nr. 18) ; expo
ziția de pictură pe sticlă >— Simona 
Nistor, în secția de Artă a Bibliotecii 
municipale Mihâil Sadoveanu (Bd. 
Republicii nr. 43).

★
La Muzeul Brăilei (Piața Lenin 

nr. 3) s-a deschis o expoziție de gra
vură mexicană contemporană. Ex
poziția cuprinde 58 de lucrări origi
nale, realizate de un grup ce reu
nește pe cîțiva dintre cei mai repre
zentativi gravori mexicani. Printre 
ei sînt : Leopoldo Mendez, Alberto 
Beltran, Angel Brancho, Leticia 
charan, Jesus Amaya Alvarez.

de ilustrații la „Divina
vizitate tn cursul acestei 
expoziția de pictură — 

• arhitectură semnată de

CONCERTE (Urmare din pag. I)

sa cu „Interesul 
Baranga. Regia : 
Scenografia : Al.

o TEATRUL
BRAȘOV anunță premiera pe țară a 
unei noi piese românești. „Unchiul
nostru din Jamaica" de Dan Tăr- 
chilă. Regia : Eugen Marcus. Sceno
grafia : Cristina Urdea. Interpreți : 
Paul Lavric, Maya Indrieș, Ovidiu 
Moldovan, Mihai Balaș, George Gri- 
dănușu, Savu Rahoveanu, Costache 
Babii, N. Albani, Luminița Blănaru, 
Geta Grapă și Dan Dobre.

O TEATRUL DRAMATIC DIN 
PLOIEȘTI anunță cea de-a treia pre
mieră a stagiunii. „Albert și ceilalți" 
de Viktor Rozov. Regia : Marcel An- 
ghelescu. Scenografia : Vintiiă Făcă- 
ianu. Din distribuție : Margareta. Po- 
gonat, Vera Varzopov, D. Palade, Ef- 
timie Popovici, Eusebiu Ștefănescu, 
Andrei Bursaci, Silviu Lambrino și 
Eugen Mazilu.

o TEATRUL „A. DAVILA" DIN 
PITEȘTI a înscris pe afișul noilor 
sale spectacole premiera „104 pagini 
despre dragoste" de E. Radzinski. 
Decoruri : Emil Moise, Regia : Mihai 
Radoslanescu.

Q TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU prezintă premiera „Procesul 
Iloria" de Al. Voitin. Regia : Yannis 
Veakis. Scenografia : Helmut Stiir- 
mer. Din distribuție fee parte : Ion 
Buleandră, Mircea Hîndoreanu, Ma
rius Niță, Teodor Portărescu, Nieu 
Niculescu, Ion Ghișe, Nae Floca-Aci- 
lerii, Valeriu Paraschiv, Radu Basa- 
răb și alții.

• TEATRUL DE STAT «DIN GA
LAȚI a inclus in repertoriul său 
„D’ale carnavalului" de I. L. Cara- 
giale. Regia : V. Moisescu. Scenogra
fia : Victor Crețulescu.

« TEATRUL DE STAT DIN TÎR- 
GU MUREȘ — secția română a pre
zentat recent o nouă premieră : „Pro
curorul" de Gh. Djagarov. Regia : 
Alexa Visaridn.

o TEATRUL DE STAT „VALEA 
JIULUI" DIN PETROȘANI prezintă 
cea de-a patra premieră a acestei 
stagiuni : „Cînd revolverele tac" de 
Tudor Negoiță. Regia : Marcel Șoma 
Scenografia : Aurel Florea. Inter
pret : Mihai Clita, Elena Ligi, Ru- 
xandra Petru, Florin Plaur, Alexan
dru Codreanu, Vaier Donca.

de 
ti
de 
T.

• Astă-seară la Sala Mică a Pala
tului, în cadrul ciclului „Pagini 
antologie din literatura vocală", 
neri interpreți vor prezenta lucrări 
Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, 
Brediceanu, Beethoven.

• Simfonicul Filarmonicii (vineri 
18, sîmbătă 19, la Ateneul Român) va 
fi dirijat de Paul Popescu. în pro
gram lucrări de Schumann, Glodea- 
nu, Honegger. Solistă Karine Gheor- 
ghian (U.R.S.S.).

• Duminică 20 februarie, ora 20, la 
Sala Mică a Palatului, in cadrul ci
clului „MOZART", cvartetul PRO 
ARTE va interpreta trei cvartete : 
K.V. 464, K.V. 499, K.V. 581.
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15, 30 Lecții TV. pentru lucrătorii 

clin agricultură o Tăierile in 
uscat la vița de vie a Orga
nizarea producției Și a mun
cii in fermele viticole.

16.30 — 17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a Il-a (reluare).

17,35 Deschiderea emisiunii.
17.40 La volan.
18,00 Căminul.
13.40 Avanpremiera.
18,45 Ecranul.
19.10 Noutăți cultural-artlstlce.
19,20 1001 de seri.,
19.30 Telejurnal.
20.10 Reflector.
20.25 Teatru foileton : „Mușatinll" 

după trilogia lui Barbu ște- 
fănescu-Delavrancea. Scena
riul și. regia : Sorana Coro'a- 
mă. Episodul al II-lea : To
pirea zăpezilor.

21.25 Să înțelegem muzica. La ce
rerea unul mare număr de 
telespectatori reluăm ciclul 
de Inițiere muzicală prezen
tat de Leonard Bernstein. E- 
misiunea I : Ce este muzica 7 
Dansul anotimpurilor cu Ro- 
dlca Simion și Ion Tugearu. 
„24 de ore".
Contraste în lumea capitalu
lui.

22,25
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paginile îngălbenite 
vreme și mă gîndeam 
o întîmplare trăită 
toamna anului trecut. 
Mă aflam în comuna Să
liște din județul Sibiu. 
Din ouriozitate, mi-am 
purtat pașii la ceasul in
serării prin clădirea im
punătoare a bibliotecii, 
prima bibliotecă comu
nală model din țară, in
stituție care ș-a transfor
mat din simplu instru
ment de transmitere me
canică a unor cărți, in
tr-un angrenaj complex, 
cu răspunderi și sarcini 
precise in educația local
nicilor.

— Care cărți 6înt cele 
mai solicitate ? — am în
trebat.

O situație statistică la 
zi — pe autori — mi-a 
oferit un răspuns prompt : 
Eminescu, Creangă, Ca- 
ragiale. Balzac, Tolstoi, 
Dickens, Twain. Separat, 
literatura z social-politică 
concura, ca' număr de ci
titori, beletristica. Acce
sul la valorile fundamen
tale ale artei universale, 
prețuirea acestora de că
tre cei care pînă nu de
mult buchiseau litera u- 
nei broșuri reprezintă 
cel mai sigur simptom al 
noii „zodii" culturale sub 
care se află satul contem
poran.

Am ales exemplul din 
domeniul cărții poate 
pentru că aici faptele a- 
par mai evidente. Pentru 
că, luind prin sondaj fișe 
de cititori din bibliotecile 
sătești, iei cunoștință cu 
vastitatea unor preocu
pări care, pe un necunos
cător, l-ar putea decon
certa. tn decurs de citeva 
luni — mai ales în aceste 
zile de iarnă — prin mii- 
nile celor mai mulți ță
rani cooperatori trec vo
lume care cu zeci de a»i 
în urmă le aflai numai pe

de 
la 
in
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Condițiile din 
secție s-au îm 

bunătății
în cadrul acestei ru

brici, sub titlul „O fi 
ea tăcerea de aur, 
dar...", a fost criticat 
Consiliul județean al 
sindicatelor Argeș pen
tru tărăgănarea rezol
vării unei scrisori a- 
dresată redacției de 
către un grup de mun
citori de la Uzina me
talică Musoel-Cîmpu- 
lung, în legătură cu 
condițiile de muncă 
din secția sablaj a în
treprinderii. în răs
punsul trimis . zilele 
trecute, tov. președinte 
Ion Niță ne mulțu
mește „în modul cel 
mai tovărășesc" pen
tru critica „în întregi
me întemeiată pe ade
văr". în legătură cu 
problemele ridicate de 
salariații respectivi, 
sîntem informați că 
„au fost găsite soluții 
de modernizare . a lu
crărilor de sablaj. Ast
fel, au fost înlocuite 
dulapurile de sablaj cu 
nisip, care predispu- 
neau salariații la boli 
de silicoză, cu dulapuri 
cu alice, care înlătură 
complet pericolul de 
îmbolnăviri. Cauza în- 
tirzierii trimiterii răs
punsului se datorește 
neglijenței manifestate 
de activistul căruia i 
s-a dat spre soluțio
nare sesizarea și. res
ponsabilului cu scriso
rile și cererile oame
nilor muncii al consi
liului județean al sin
dicatelor". în conclu
zie, sîntem asigurați că 
„în viitor nu vom mai 
permite astfel de gre
șeli în munca noastră".

Dar ce dați so
cietății - v-ați 

întrebat ?.
Constantin Mareș, 

maistru la Uzina de 
piese de schimb și re
parații utilaj chimic _ 
din Găești, în virată de 
numai 30 de ani, in 

r... scriscțarcți. ce ne-a a-, 
y dresat-o,' "reclamă con-

J............... —
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abateri de la discipli
na muncii — care au 
făcut necesară luarea 
unor măsuri împotriva 
ea.1 „...In perioada ani
lor 1970 și 1971 '— se 
subliniază în răspuns 
— ...în calitate de mai
stru, conducător al pro
cesului de producție, 
nu era exemplu, con
suma băuturi alcoolice 
în timpul serviciului, 
nu completa și nu ur
mărea foaia de pre
zență colectivă a mun
citorilor din schimbul 
său etc". Pentru aceste 
abateri, conducerea u- 
zinei a hotărît retro
gradarea lui pe timp 
de 3 luni in funcția de 
strungar...

în continuare, in răs
puns se ăîirmă că, 
după sancțiunea pri
mită, el a continuat să 
comită abateri, deși to
varășii din organizația 
de partid, din comite
tul sindicatului și din 
conducerea uzinei au 
stait de vorbă cu el. Ca 
urmare a abaterilor 
repetate, la care se a- 
daugă și faptul că „lip
sea la fiecare chen
zină cite 1—2 zile ne
motivat, pentru a con
suma băuturi alcooli
ce", pînă la urmă, con
ducerea uzinei a fost 
nevoită să-i desfacă 
contractul de muncă. 
Pentru a-i veni în a- 
jutor, a fost reîncadrat 
ulterior ca muncitor 
strungar. Cu toate a- 
cestea, C.M. n-a tras 
învățăminte și conti
nuă să lipsească nemo
tivat, să bea in timpul 
serviciului. Iată, 
dar, că, în loc 
examineze.
comportarea 
muncă și să pună fri- 
nă gravelor abateri, 
tot el este cel care re
clamă că nu i s-ar face 
dreptate.

Credem că este bine 
să-i reamintim tină- 
rului muncitor ceea ce 
el însuși a ținut să sub
linieze în scrisoarea 
trimisă redacției, și a- 
nume, că statul ă chel
tuit sume însemnate 
de bani pentru pregă
tirea lui — ca strun
gar și maistru — și să-i 
adresăm două înfjre- 

■‘bări ■ Cum înțeleăefir}i 
să răsplătiți aceste e-ducerea întreprinderii 

că riu-1' remunerează 
potrivit pregătirii sale 
profesionale. „Vă rog 
să analizați această 
stare de lucruri — ne 
scrie el in concluzie — 
și să fiu încadrat și re
munerat conform pre
gătirii mele profesio
nale, avînd în vedere 
că statul a cheltuit su
me importante pentru 
pregătirea de cadre co- 

- respunzătoare produc
ției socialiste".

Cercetind sesizarea, 
Consiliul sindical oră
șenesc Găești ne-a tri
mis un răspuns care-1 
pune pe autor in fața 
unei situații foarte ne
plăcute. C.M. n-a fost 
..sincer în sorisoarea a-, 
dresată redacției, tre- 
cînd cu ușurință peste 
adevăratele cauze — 
săvîrșirea unor grave

CURIER
JUDEȚEAN

r ■

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT:

zlve împotriva 
Semnatarul menționa 
că directorul a făcut 
toate acestea fără con
sultarea biroului orga
nizației de partid.

Comitetul județean 
de partid Galați, că
ruia redacția i-a trimis 
sesizarea, ne-a trimis 
zilele acestea răspun
sul său, însoțit de con
cluziile la care s-a a- 
juns pe baza cercetă
rilor efectuate de Co
mitetul municipal de 
partid Galați. Sîntem 
informați că, intr-ade
văr, lucrurile stau așa 
cum se arăta în sesi
zare. Astfel, directorul 
amintit i-a imputat ce
lui care l-a criticat ar
derea- unui motor e- 
lectric de la un utilaj, 
deși s-a stabilit că mo
torul a ans 
condițiilor de exploa
tare de pe ‘. 
Vasile Botezatu a fost 
schimbat, pe nedrept 
și în mod abuziv, din 
funcția de șef de e- 

. chipă la bobinatori, și 
a fost pus în locul lui 
un muncitor care 1 nu 
are pregătirea nece
sară.

în continuare, răs
punsul precizează : 
„Cazul tov. Botezatu 
Vasile nu este singu
lar. Majoritatea sala- 
riațllor din cadrul sec
ției auto și utilaje, 
precum și personalul 
tehnico - administrativ 
își manifestă nemul
țumirea față de com
portarea directorului 
Rizea Luigi. Numirea 
acestuia ca director a 
fost făcută de trustul 
de construcții fără a 
se consulta cu comi
tetul de partid de la 
S.U.C.T., care-i cu
noștea bine, deoarece 
actualul director a fost 
mai înainte inginer șef 
adjunct și nici în acea 
perioadă nu căuta să 
se apropie de oameni, 
în primele 6 luni de 
la numirea lui în func
ția de director, au pă
răsit întreprinderea, 
cu sau fără transfer, 
peste 50 salariați și 
numai datorită faptu
lui că fără aprobarea 
transferului pierd o
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'-forturi? Sau, cu elte"1 ftidipoa .tov.. Riz-ea 

Luigi a fost discutată ) 
de comitetul de partid 
al întreprinderii și de 
cel al trustului de 
construcții, care l-au 
atras atenția în ce pri
vește modul său de 
comportare în relațiile 
cu salariații din sub
ordine, cit și în ce pri
vește stilul său de’ 
muncă in general".

După cum se vede, 
directorul acestei uni
tăți a săvirșit fapte 
grave, a încălcat nor
mele care guvernează 
relațiile de muncă în 
întreprinderile noas
tre. Astfel stind lucru
rile, este de dorit să-și 
spună părerea și forul 
ierarhic superior,, de 
la care așteptăm răs
puns.

datorită
șantier ;

„Iți mulțumim, 
parfid iubit!"

Ștafeta culturală „Iți mulțu
mim, partid iubit !“ reprezintă o 
adevărată întrecere intre forma
țiile artistice din toate comune
le județului Vrancea. Ea este or
ganizată cu prilejul implinirii a 
10 ani de la încheierea coopera
tivizării agriculturii. De la o co
mună la alta, mii de artiști ama
tori se intrec să ilustreze cit 
mai sugestiv, in cintece și jocuri, 
viața nouă și prosperă a satelor.

TULCEA

așa- 
să-și 

profund 
sa în

cuvinte, v-ați întrebat 
dacă . dați societății 
măoar echivalentul a 
ceea ce aceasta v-a o- 
ferit ?

Cînd critica este 
urmată de... mă

suri abuzive
Spre sfirșitul anului 

trecut, tov. Vasile Bo
tezatu, salariat la Baza 
de utilaje a Trustului 
de construcții din Ga
lați, ne-a informat că 
Intr-o adunare gene
rală de partid a adus 
unele critici directoru
lui Secției utilaj con
strucții transport, ing. 
Luigi Rizea. Drept ur
mare, acesta a • început 
să se răzbune, luînd 
măsuri nedrepte, abu-

au plecat: și alții. . Ati-
,.tov... Rizea •

Neculat ROȘCA

I
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masa de lucru a dascălu
lui din comună.

Acestea din urmă, nu
meroase și variate la sus- 
amintita bibliotecă din 
Săliște — ca și în oricare 
alt punct al țării — ne-au 
dus cu gîndul la o altă 
imagine sibiană revela
toare din punctul de ve
dere pe care-1 discutăm. 
Imagineâ unică, aproape 
fabuloasă, a geniului teh
nic al țăranului român, 
așa cum transpare din 
Muzeul tehnicii populare 
din Dumbrava Sibiului. O 
disponibilitate pentru tot

ticipant, un 
organizarea 
Așadar, o largă creativi
tate, pornind de Ia meș
teșugurile populare și 
manifestările folclorice 
(un consecvent ecou al 
tradițiilor veșnic vii) și 
ajungînd la acțiuni altă
dată proprii artistului 
profesionist, astăzi pri
lej de manifestare pen
tru tot omul iubitor de 
frumos (teatru, cor. pic
tură, sculptură etc.).

Notam mai înainte un 
adevăr, cheia de boltă a 
înțelegerii reale a dezvol-

coautor 
manifestării".

tregi națiuni, care numai 
in 1971 a trimis peste ho
tare mai mult de 50 de 
ansambluri folclorice de 
amatori. Dacă am privi. 
într-o imaginară vitrină 
cu trofee, la loc de cinste 
am găsi „Zeița de aur — 
Artemis", obținută de an
samblul folcloric „Călu
șul" al căminului cultu
ral din Scornicești la fes
tivalul de la Efes (Tur
cia), ,.Cupa președintelui 
Republicii" și „Cupa zia
rului „La Sicilia" aduse 
din Italia, de la Castro- 
villari și Agrigento, de

Țăranul in socialism
ce este „mașinărie" și 
„mecanism" au dovedit-o 
dintotdeauna străbunii 
noștri. Iar astăzi, pe acest 
fond de interes, curiozita
te și aptitudini, s-a gre
fat o cunoaștere științifi
că, profundă și nuanțată, 
a tot ce ține 
tehnicii : in 
în zootehnie, 
propriu-zisă. 
tehnic" ai lui 
cu nimic mai 
geniile populare care au 
imaginat ingenioasele u- 
nelte din muzeul sibian.

Dacă am căuta un nu
mitor comun, un cuvînt 
care să definească toată 
această disponibilitate 
față de actul de cultură, 
acesta nu ar putea fi al
tul decit : fervoare cul
turală. Este suficient să 
arătăm, de pildă, că una 
dintre lozincile sub care 
iși ’ desfășoară în prezent 
activitatea căminele cul
turale este : „fiecare par-

de domeniul 
agricultură, 
in tehnica 

„Țăranul 
1972 nu este 
prejos dccît

tării universului cultu
ral rural : creativitatea 
nu este un atribut spe
cific al contemporaneită
ții, ci o permanență a 
spiritualității țăranului 
român. Elementul speci
fic pentru epoca pe care 
o trăim este cu totul al
tul : caracterul de masă 
al creativității.

Despre cîntecul și jo
cul românesc se dusese 
vestea in toată lumea nu 
de azi, de ieri — ci de 
decenii. Naiul lui. Fănică 
Luca, vocea Măriei Tăna- 
se, cintecele lui Grigoraș 
Dinicu fuseseră ovaționa
te prin mai toate capita
lele europene. Iată însă 
că, în prezent, renumele 
artei noastre populare a 
căpătat o strălucire de 
masă. Aplauzele' spectato
rilor străini, plachetele, 
diplomele și cupele 
mai încununează 
virtuozitatea unui
artist, ci talentul unei in-

nu 
doar 

mare

ansamblul folcloric „Cu
nuna de pe Someș" și 
încă multe altele. O ase
menea propulsare pe or
bita artistică internațio
nală, o asemenea des
chidere generoasă spre 
circuitul european de va
lori reprezintă o nouă 
expresie a potențialului 
grandios de care dispune 
universul cultural lărgit 
al tuturor țăranilor Ro
mâniei socialiste, români, 
maghiari, germani, de alte 
naționalități.

Și ar mai fi încă o 
componentă a procesului 
cultural ascendent pe 
care l-am relatat Poate 
cea mai delicat de anali
zat pentru că. de. aceas
tă dată, se referă nemij
locit la oameni.

Să ne întoarcem din 
nou în urmă cu 40—50 de 
ani. Cine se ocupa de 
.luminarea" sătenilor ? 

Cine se străduia, atît pe 
cît se pricepea, să le o- 
(ere acestora bucuria cu-

vintului înțelept izvorit 
din paginile cărților ? 
Documentele vremii a- 
testă : cite un dascăl cu 
tragere de inimă și dra
goste de popor. Docu
mentele literare nuan
țează : Apostol al lui Ce
zar Petrescu se lupta cu 
indiferența și dezintere
sul potentaților, cu reaua 
lor credință, cu propria 
sărăcie și neajutorare. 
Comparație nu se poate 
face. Pentru că diferența 
intre termeni este 
prea categorică, 
azi Ia sate un i 
ment compact al intelec
tualității a cărui prezență 
constituie un focar de 
iradiere culturală în rin- 
dul țăranilor. Faptele lor 
cotidiene vorbesc despre 
pasiunea cu care s-au in
tegrat în viața satului, 
conștiința utilității lor 
sociale nu numai ca spe
cialiști, dar și ca INTE-' 
LECTUALI.

Am schițat doâr citeva 
linii ale tabloului com
plex care este universul 
cultural al țăranului în 
socialism. Există totuși 
în acest tablou două tușe 
de culoare, două direcții 
principale care se deta
șează, înglobîndu-le pe 
celelalte. Prima dintre 
ele : existența unui uni
vers cultural tradițional, 
prilej de mîndrie națio
nală, bogăția cea mai de 
preț a neamului. Cea de 
a doua : desăvîrșirea, în
tr-o perfectă continuitate 
cu primul, a universului 
cultural contemporan, mai 
vast, mai amplu, mai 
cuprinzător, reflectînd, pe 
planul suprastructurii, 
schimbările economice ale 
anilor socialismului. O 
disociere între acestea 
este ptactic imposibilă. 
Iată în ce rezidă, de fapt, 
caracterul cu totul exem
plar al profilului spiri
tual al țăranului român.

! mult 
Există 

detașa-

Delta inspiră
La Tulcea s-a constituit ce

naclul artiștilor plastici din ju
deț care grupează in rindurile 
sale pictori, sculptori, graficieni, 
ceramiști — membri, membri 
stagiari și colaboratori ai Uniu
nii artiștilor plastici. Cenaclul 
și-a stabilit un bogat program 
de ■ activitate pentru acest an : 
organizarea de expoziții colec
tive, de grup și individuale la 
Tulcea și in alte localități, par
ticipări la expoziții republicane 
și din alte centre județene, ac
țiuni de popularizare a artei in 
rindul maselor largi de oameni 
ai muncii.

Țarani 
cooperatori 
la odihnă 

si tratament
£\ ZC/L? i'> „AiVij’iSi’jîJsU sil

Peste ^iOO țărani cooperatori 
din Mărgineni, Săucești, Căiilți, ' 

" Letea Veche și din alte comune 
ale județului Bacău se află în 
prezent la odihnă și tratament 
in diferite stațiuni balneo-clima- 
terice din țară. Alți 180 vor 
pleca să-și petreacă timpul li
ber la munte, in luna viitoare. 
Pină la sfirșitul anului vor be
neficia de acest drept de trei 
ori mai mulți țărani cooperatori 
decit in anul trecut.

ALBA

Rodul mlinilor 
îndemmatice

La Alba Iulia a fost deschis 
un pavilion de desfacere a pro
duselor realizate de elevi din ju
deț in cadrul atelierelor școlare. 
Se pot admira și cumpăra de 
aici diverse cusături populare — 
ii, prosoape, fețe de masă, car
pete, precum și tricotaje, obiec
te de artizanat din lemn și fier 
forjat etc. Obiectele realizate 
cu multă pricepere și fantezie 
de către elevi oglindesc speci
ficul zonelor de unde provin : 
Tîrnave, Valea Mureșului, Mun
ții Apuseni. De asemenea, loca
lul in care se prezintă și se 
desfac aceste obiecte a fost rea
lizat cu concursul elevilor.

O firmă nouă: 
„Romarta"

In „Piața Unirii" din Iași s-a 
deschis un nou magazin — „Ro
marta". Aici s-a pus in vinzare 
o gamă variată de stofe, costu
me, paltoane și pardesie de 
damă și bărbătești, tricotaje, 
marochinărie, articole de cosme
tică. In acest fel s-a dat răs
puns unor cerințe mai vechi ale 
cumpărătorilor și o destinație 
utilă spațiilor comerciale de la 
parterul unor blocuri noi din 
piața centrală a 'orașului.

COVASNAW

Concurs- 
expoziție

Organizat de secția de propa
gandă a comitetului județean de 
partid, concursul gazetelor de 
perete și satirice a ajuns, după 
parcurgerea unor etape, in 
decurs de mai multe luni, in 
faza județeană. La concurs au 
luat parte toate gazetele din uni
tățile economice, sociale și cul
turale din orășele și satele jude
țului. Pentru desemnarea celor 
mai bune s-a organizat o expo
ziție care reunește 50 de ga
zete de perete și satirice, con
ținutul și aspectul lor grafic 
bucurindu-se de aprecieri elo
gioase din partea publicului.
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„OLIMPIADA ALBĂ"
Ziua a 11-a (ultima)

• Marea surpriza în proba de slalom special • Reprezentativa de 
hochei a U.R.S.S. pentru a treia oară consecutiv campioană olimpică

• Victoria la ștafeta, de 4x10 km decisă la... sprint 1

Cea de-a 11-a ediție a „O- 
Iimpiadei albe“, marea săr
bătoare a sporturilor de 
iarnă, desfășurată la Sap
poro in spiritul tradițiilor 
olimpice de pace și priete
nie între tinerii sportivi de 
pe toate meridianele, s-a 
încheiat ieri' o dată cu des
fășurarea ultimelor me
ciuri de hochei și probe de 
schi.

Derbiul turneului olimpic 
de hochei pe gheață, dis
putat între formațiile 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei, a 
atras în tribunele Palatului 
Sportului de la Makoma- 
nai peste 11 000 de specta
tori veniți să urmărească 
două dintre cele mai pu
ternice echipe din lume. 
Demonstrîndu-și măiestria 
în sportul cu crosa și pu
cul, sportivii sovietici au 
obținut o victorie clară Cu 
scorul de 5—2 (2—0, 2—1, 
1—1). Pentru învingători au 
marcat Mișakov (2), Blinov, 
Mihailov și Firsov. Punc
tele formației cehoslovace 
au fost înscrise de Marti- 
nek și Cerny. Reprezenta
tiva U.R.S.S., pentru a treia 
..iră consecutiv campioană 
olimpică, termină turneul 
neînvinsă, avind un singur 
meci egal cu selecționata 
Suediei.

Disputa pentru medaliile 
de argint și bronz a avut 
însă un epilog mai puțin 
așteptat. Echipa Finlandei, 
care a evoluat destul de 
modest în acest turneu,
reușit o veritabilă perfor
manță în ultima zi a com
petiției, întrecînd cu 4—3 
(1—2, 1—1, 2—0) formația 
Suediei, care s-a văzut din- 
tr-odată retrogradată pe 
locul 4, în timp ce echipa 
S.U.A. beneficia de această 
.situație pentru a intra în 
posesia medaliei de argint. 
Formația Cehoslovaciei, la 
egalitate de puncte cu e- 
chipa S.U.A., dar învinsă

în meci direct de aceasta, 
a trebuit să se mulțumeas
că, în final, cu medalia de 
bronz.

Clasamentul turneului o- 
limpic de hochei pe gheață 
(grupa A) : 1. U.R.S.S. — 
9 puncte ; 2. S.U.A. — 6
puncte ; 3. Cehoslovacia — 
6 puncte ; 4. Suedia — 5 
puncte ; 5. Finlanda — 4 
puncte ; 6. Polonia — nici 
un punct.

A doua medalie de aur 
pentru echipa U.R.S.S. în 
ultima zi a' Jocurilor Olim
pice a fost adusă de echipa 
masculină de ștafetă 4X10 
km. Schiorii sovietici au 
ieșit victorioși după un duel 
dramatic, decis practic „la 
sprint", cu sportivii norve
gieni ! La 50 m de sosire, 
ultimele două schimburi 
ale celor două echipe, res
pectiv Viaceslav Vedenin 
și Johs Harviken, luptau 
umăr la umăr și nu se știa 
cine va învinge, cînd, deo
dată, norvegianul, răpus de 
oboseală, a început să se 
descumpănească, lăsîndu-și 
adversarul să țîșnească 
spre victorie. De remarcat 
că Vedenin preluase șta
feta în al patrulea schimb 
cu peste un minut întirzie- 
re față de Harviken. I-au 
trebuit 9 km. pentru a re
face acest handicap.

în afara duelului pentru 
primele două locuri, ștafeta 
olimpică a fost marcată și 
ea de o surpriză, medalia

a de bronz revenind echipei 
Elveției datorită mai ales 
ultimului schimb, Eduard 
Hauser, învingător la finiș 
în lupta cu suedezul Sven- 
Ake Lundback, câștigătorul 
medaliei de aur în cursa 
de 15 km.

Clasamentul probei mas
culine de ștafetă 4X10 km: 
1. U.R.S.S. (Vladimir Vo
ronkov, Iuri Skobov, Fedor 
Simașov, Viaceslav Vede
nin) — 2h 04’47”94/100 ; 2.

Norvegia — 2h 04’57”06/100;
3. Elveția — 2h 07’00”06/100;
4. Suedia; 5. Finlanda ; 6. 
R.D. Germană.

Desfășurată în multe din 
probele sale sub semnul sur
prizelor, „Olimpiada aibă" 
de la Sapporo nu s-a dez
mințit sub acest aspect nici 
în ultima zi, cînd a fost 
înregistrată o veritabilă 
senzație : victoria în proba 
masculină de slalom special 
a schiorului spaniol Fran
cisco Fernandez Ochoa ! 
Poate că nici cei mai opti
miști suporteri ai acestuia 
nu se gîndeau măcar la o 
medalie olimpică. Pentru a 
nu mai vorbi de specialiști, 
care știau că în schi sur
prize de acest gen sînt rari
sime, mai ales cînd la star
tul cursei se aliniază cam
pioni ca Gustavo Thoeni, 
Henri Duvillard, Jean Noel 
Augert etc. Dar. acest spa
niol, în vîrstă de 21 de ani, 
a infirmat toate prono
sticurile. terminînd detașat 
pe primul loc, după două 
manșe în care a schiat ex
traordinar.

Iată si clasamentul probei 
masculine de slalom spe
cial : 1. Francisco Fernan
dez Ochoa (Spania) — 109”

27/100 (55”36/100 plus 53” 
91/100) ; 2. Gustavo Thoeni 
(Italia) — 110”28/100 ; 3. Ro
lando Thoeni (Italia) — 
110”30/100 ; 4. Henri Duvil
lard (Franța) — 110”45/100 ; 
5. Jean Noel Augert (Fran
ța) — 110”51/100 ; fi. Ebe- 
rardo Schmalzl (Italia) — 
110”83/100.

A 11-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă a prile
juit un succes remarcabil 
reprezentanților Uniunii 
Sovietice care termină pe 
primul loc în clasamentul 
pe medalii, în timp ce Nor
vegia (care fusese prima în 
urmă cu patru ani la Gre
noble), ocupă locul șapte de 
data aceasta. Foarte bine 
s-au comportat sportivii 
din R. D. Germană. Pe lo
cul 10 la Grenoble, ei se 
află acum pe locul doi, atît 
la medaliile de aur, cit și 
la totalul de medalii cuce
rite. Comportări deosebit 
de frumoase, cu victorii de 
prestigiu la schi alpin și 
patinaj, au avut de aseme
nea. reprezentanții Elveției 
și Olandei. Marii învinși ai 
acestor jocuri au fost re
prezentanții Franței, care 
n-au reușit să ciștige nici o 
medalie de aur !

Manifestări consacrate 
semicentenarului U. T. C.

Clasament final
pe medalii

1. U.R.S.S. — 8 medalii de aur ; 5 medalii de ar
gint ; 3 medalii de bronz ; total 16 medalii ; 2. R.D. 
GERMANA : 4—3—7=14 ; 3. ELVEȚIA : 4—3—3=10; 
4. OLANDA : 4—3—2=9 ; 5. S.U.A. : 3—2—3=8 ;
6. R. F. A GERMANIEI : 3—1—1=5 ; 7. NORVE
GIA : 2—5—5=12 ; 8. ITALIA : 2—2—1=5 : 9.
AUSTRIA : 1—2—2=5 ; 10. SUEDIA : 1—1—2=4 : 
11. JAPONIA : 1—1—1=3 : 12. CEHOSLOVACIA :
1—0—2=3 ; 13. POLONIA: 1—0—0=1 ; 14. SPA
NIA : 1—0-0=1.

DIN TOATE SPORTURILE
TENIS

ifn sferturile deț firfellț’ple turneului 
Internațional de tenis de la Los An
geles, .jucătorul român Ilie Năsțase 
l-a întîlnit pe francezul Pierre 
Barthes în fața căruia a pierdut în 
trei seturi cu 6—2, 4—6, 4—6. într-o 
altă partidă, campionul brazilian 
Thomas Koch l-a învins cu 6—1, 6—4 
pe americanul Pancho Gonzales. S-au 
mai calificat pentru semifinale An
dres Gimeno (Spania) și Jimmy Con
nors (S.U.A.).

BOX
Pentru a doua oară în cariera sa. 

boxerul francez Marcel Cerdan Jr. 
si-a înscris în palmares o înfrîngere. 
In gala disputată la Marsilia, canadia
nul Clyde Graj' (sernimijlocie) a dis
pus net la puncte de Cerdan, la ca
pătul a 10 reprize deosebit de specta
culoase.

în formă excelentă, campionul 
european de box la categoria mijlo
cie, francezul Jean Claude Bouttier, a 
repurtat la Lyon un nou succes inter
național. El l-a învins la puncte, 
după 10 reprize, pe americanul Ma
nuel Gonzales. De remarcat că Bout
tier și-a expediat adversarul la po
dea în reprizele a 9-a și a 10-a.

FOTBAL
în etapa a 28-a a campionatului 

englez de fotbal, echipa Tottenham 
Hotspur, viitoarea adversară a forma
ției U.T. Arad în „Cupa UEFA", a 
cîștigat în deplasare cu scorul de 
1—0 în fața formației Nottingham 
Forest. Golul victoriei a fost marcat 
de Martin Peters. în clasament con
duce Manchester City cu 39 puncte, 
urmată de Leeds — 37 puncte. For
mația Tottenham Hotspur ocupă lo
cul 8 cu 33 de puncte.

Au început meciurile din cadrul 
„Cupei R.F. a Germaniei" la fotbal. 
Iată principalele rezultate înregis
trate : Werder Bremen — Sv Ham
burger 4—2 ; Eintracht Brunswick — 
Bayern Miinchen 0—0 ; Hanovra— 
V.F.L. Bochum 0—0 ; Borussia Moen
chengladbach — Eintracht Frankfurt 
4—2 ; V.F.B. Stuttgart — Kaiserlau- 
tern 4—3 ; Fortuna Dusseldorf — 
Schalke 1—1. Retururile acestor me
ciuri se vor disputa la 23 februarie.

Finala tradiționalului turneu inter
național de fotbal pentru juniori de 
la Viareggio se va disputa în acest 
an între echipa cehoslovacă Dukla 
Praga si formația italiană Internazio- 
nale Milano. în semifinale, Dukla 
Praga (care a cîștigat pînă acum a- 
ceaștă competiție de trei ori : 1964. 
1968 și 1970) a învins cu scorul de 
3—0 (1—0) formația Fiorentina.

ATLETISM
în prima zi a campionatelor R.D. 

Germane de atletism pe teren aco
perit, sprintera Monika Zehrt a cîș
tigat proba de 400 m cu performanta 
de 54”2/10. în proba feminină de 
aruncarea greutății, ne primul...-Ioc 
s-a clasat Marianne Adajn cu 18.24 m, 
urmată de Inqebord t.Friedrich — 
17.61 m. Joerg Drehjneî și-a adjude
cat victoria în proba de triolusalt cu 
rezultatul de 16.16 m. Pe locul secund 
s-a situat Gaulke cu Ț5.95 m.

în cadrul campionatelor universi
tare de atletism ale S.U.A., care se 
desfășoară la Houston, Rod Milburn 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit in pro
ba de 120 yarzi (109.73 m) garduri cu 
timpul de 13”4/10. Rezultatul lui Mil
burn este superior cu o zecime de 
secundă vechiului record deținut de 
Willie Davenport, clasat ieri pe locul 
al doilea cu 13”5/10.

popice „Cupa 16 Februarie"
TG. MUREȘ (corespondentul „Scân

teii", Deaki Lorand). — în zilele de 
simbătă^și duminic.^.asociația spor
tivă ’a salariaț.ilor "de* ia. corftiMekui 
C.F.R.'.Tg. Mureș a organizat cea1 
de-a XVIII-a ediție a „Cupei 16 ' Fe
bruarie" la popice. La startul compe
tiției s-au prezentat — la probe in
dividuale, perechi și pe echipe — po
picari amatori de la complexele

C.F.R. București, Oradea, Brașov, A- ș 
rad, Teiuș, Războieni și Tg. Mureș.

După prima zi de desfășurare. . a 
bonCttf-S-fflUi, cele mai bune'/.rezultate ’ 
au obținut : pe echipe, feroviarii din 
Oradea; cu 2 390 popice- doborite. din 
600 de aruncări : Ia perechi, cuplul 
Niculaș-Halmagyi, cu 850 popice do- 
borite. iar la individual, Aurel Nicu- 
laș, din Teiuș. cu 442 popice ddborîte 
din 100 de aruncări mixte.

HUNEDOARA Noi CODStHJCții 
și amenajări sportive

Studenții Institutului de mine din 
Petroșani au acum la dispoziție o 
sală de sport complet renovată și 
bine dotată, care oferă condiții bune 
desfășurării activității sportive la 
baschet, handbal, volei etc. Pentru 
iubitorii sportului pe gheață s-au a- 
menajat și dat în iarna aceasta în 
folosință patinoare naturale, ilumi
nate, la Lonea, Deva și Hunedoara, 
tn această parte a țării există în 
prezent peste 450 de baze pentru ac
tivități sportive de iarnă sau de vară, 
cu 64 mai multe decît la începutul» 
anului precedent.

In Valea Jiului se află in stadii

(Urmare din pag. I)

șoară orele de educație fizică cu
prind, într-o proporție relativ însem
nată, exerciții și probe din atletism. 
Aceste programe sînt rezultate din- 
tr-o îndelungată experiență, par în
destulătoare, in special sub aspect 
cantitativ, și satisfac pe mulți din
tre profesori. Criticile ce li se aduc 
din partea unora, precum că ar fi 
prea încărcate, scapă din vedere ca
racterul orientativ al programelor, 
elaborate astfel sore a permite pre
darea educației fizice (respectiv a 
atletismului) în funcție de condițiile 
specifice și de posibilitățile concrete 
ale fiecărei școli.

Totuși, in actualul an școlar, nu 
criticile și observațiile cu privire la 
programe precumpănesc ca însemnă
tate imediată, ci modul de aplicare 
a acestora. Măcar dacă programele 
în vigoare ar fi parțial traduse în 
viață ! Constatări din domenii dife
rite ne arată însă, indirect, că efi
cienta predării atletismului este încă 
extrem de mică. Profesorii de edu
cație fizică din invățămintul supe
rior observă cu stupoare, în fiecare 
an, că mulți dintre proaspeții stu
dent! nu știu să alerge și să sară nici 
cit copiii, sînt neîndemânatici și lip
siți de rezistență, pe scurt, n-au un 
minim de pregătire atletică. Antre
norii specialiști în atletism reclamă 
aproape la unison — după cum ne 
informează Nicolae Mărășeseu, an
trenor federal pentru juniori și tine
ret — că elevii din rândurile cărora 
se ooerează selecția nu posedă de
prinderile de bază ale mișcării. In 
Ioc să-i învețe pe cel aleși — care 
au unele calități ! — să alerge mai 
bine și mai repede, antrenorii de la 
școlile sportive, de Ia cluburi 
și asociații stat obligaH să-i în
vețe, pur și simplu, să... alerge ! 
Păreri asemănătoare ne-a comunicat' 
și prof. Sebesy Adam, de Ia Liceul nr. 
35 din București, liceu cu program 
de educație fizică : ..Cu ocazia admi
terii în anul I de liceu se prezintă 
mulți elevi bine înzestrați fizic. in«ă 
linsiti de cunoștințe elementare de 
atletism. Nu este plauzibilă nici o 
justificare di.n partea dascălilor a- 
cestor elevi fiindcă, după oninia 
mea. fapt”! de a învăța pe copii să 
alerge, să arunce și să sară

HOCHEI

Un meci interesant și agreabil 
intre echipele României 

și R. P. Chineze

T

Evoluția repre
zentativei de ho
chei a R. P. Chi
neze, aflată în vi
zită în țara noas
tră,’ a suscitat un 
viu interes din 
partea publicului 
bucureștean pre
zent in tribunele

patinoarului „23 August". Aflată în 
plin „vîrf" de pregătire pentru cam- 

. pionatele mondiale (grupa C), repre
zentativa oaspete a folosit prilejul 
întrecerii cu echipa României pentru 
a-și încerca diverse formule de alcă
tuire și spre a-și defini concepțiile 
tactice. întîlnirea cu prima formație 
a țării noastre, răsplătită cu generoa
se aplauze de către public, s-a dispu
tat — așa cum arată și scorul final : 
6—4 (2—1, 3—1, 1—2) pentru echipa 
română — sub semnul echilibrului. 
S-a jucat curat, ou preocupare pentru 
combinații și joc ofensiv, ș-a patinat

destul de rapid, totul desfășurlndu-se 
in nota deplinei sportivități și a spi
ritului prietenesc. Hocheiștii români 
au obținut în cele din urmă victoria, 
folosind mai bine angajamentul fizic 
și superioritatea tehnică. S-au remar
cat: Sang Ka-tien, You Tai-djou, ho- 
cheiști cu îndemînare și reale per
spective, de la oaspeți, iar, Kalamar 
și Tureanu din echipa noastră.

„Considerăm binevenite și utile a- 
ceste intilniri cu selecționatele româ
nești. Experiența noastră s-a îmbogă
țit simțitor, mai ales că echipa ce o 
prezentăm lucrează împreună doar de 
cîteva luni — spunea LIU-NING, con
ducătorul delegației sportivilor chi
nezi. Trebuie să perfecționăm an
gajarea fizică și folosirea forței, ca
pitole la care jucătorii noștri sînt încă 
deficitari. Ne vom continua turneul 
în Europa, jucînd în Suedia, iar apoi 
vom reveni cu plăcere în România, la 
Miercurea Ciuc, pentru a participa la 
campionatul mondial".

I. DAN

DEVA (corespondentul „Scînteii", 
Sabin Ionescu). In cadrul multiplelor 
acțiuni întreprinse în cinstea aniver
sării semicentenarului Uniunii Tine
retului Comunist, duminică a avut 
loc la Lupeni o amplă manifestare 
a tinerilor din Valea Jiului și din 
celelalte localități ale județului Hu
nedoara, intitulată simbolic „Ștafe
ta generațiilor". Mii de tineri s-au 
adunat la Monumentul eroilor lupte
lor muncitorești din 1929, unde au 
depus coroane de flori, în semn de 
omagiu adus înaintașilor. Coroane de 
flori au fost depuse și în incinta mi
nei Lupeni, la placa comemorativă 
a jertfelor aduse aici de fiii clasei 
noastre muncitoare. în aceeași zi, 
tinerii s-au întîlnit, în sala Palatu
lui culturii din Lupeni, cu minerii 
pensionari Aron Cristea, Suder Wi
liam, Iosif Cotoț — participant la 
luptele greviste din august 1929. care 
le-au evocat momente de luptă din 
acele zile de neuitat.

★
în aceeași zi, la cinematografele 

„Republica" și „Țiglina" din Galați 
au avut loc simpozioane ale tinere
tului. Temele prezentate : „Spiritul 
patriotic oglindit în cele mai va
loroase creații cinematografice" și 
„Cinematograful, mijloc important 
de educare și elevare • spirituală a 
omului", au fost larg dezbătute de 
tineri de la Combinatul siderurgic, 
Șantierul naval, Institutele politeh
nic și pedagogic din localitate, din 
sectorul de navigație și din alte do
menii.

. Elevii Liceului teoretic, Grupului

școlar minier și cei ai Școlii gene
rale din orașul Motru au luat parte 
la simpozionul „Ginduri la viitoarea' 
profesie". Vasile Simionescu, confe
rențiar la Institutul minier din Pe
troșani, și Ion Nasta, miner fruntaș 
în producție, au vorbit despre etica 
și valoarea socială a muncii, impor
tanța profesiei de miner, despre 
prezentul și perspectivele industriei 
carbonifere în județul Gorj.

Aceluiași eveniment i-au fost de
dicate evocarea „Eroi au fost, eroi' 
sînt încă", desfășurată în localitățile 
Valea Mare, Fărcășești, Novaci, Stâ
rnești. Săcelu, Dănești și Țînțăreni.

In comuna Cobadin, din județul 
Constanța, a fost inaugurată duminică 
o amplă manifestare culturală denu
mită „Mesajul vîrstelor". în cadrul 
acestei manifestări au fost progra
mate intilniri ale tinerilor cu acti
viști de partid și de stat, veterani, 
fruntași in producție, oameni de 
știință, artă și cultură, spectacole ar
tistice, concerte, expoziții de artă, 
expuneri și simpozioane.

60 de muncitori și tehnicieni com
ponent ai brigăzii de tineret, Înfiin
țate la Combinatul pentru exploata
rea și industrializarea lemnului din 
Tr. Severin în întîmpinarea semicen
tenarului U.T.C., au declarat ziua de 
duminică — zi normală de lucru. 
Muncind cu rivnă ei au realizat pri
mii 20 din cei 60 mc de placaj, can
titate pe care s-au angajat s-o pro
ducă suplimentar pînă la data ani
versării celor 50 de ani de activitate 
a organizației U.T.C.

atletism Buchet de performanțe
Un buchet de performanțe, multe 

dintre ele însemnind noi recorduri 
ale țării, au însoțit inaugurarea sălii 
de atletism, complet (și reușit !) re
novată, de la complexul sportiv „23 
August" din Capitală.

Atleții și atletele au acum prilejul 
să-și efectueze ■ pregătirea în bune 
condiții pentru apropiatele campio
nate europene pe teren acoperit ce 
vor avea loc la Grenoble (Franța), 
unde speranțele noastre la ocuparea 
unor locuri fruntașe șt-au creat deja 
o bază. Iar alte performanțe vor 
urma, desigur — așa după cum apre
ciază specialiștii — și ca rod al a- 
vantajelor tehnice ale noii piste sinte
tice. Printre cele mai bune rezultate 
reușite la această ediție se arată a fi 
săritura lui Carol Corbu : 16,94 m la 
triplusalt, cea mai bună perfor
manță mondială a anului, obținută 
într-o suită de sărituri remarcabile. 
Tot ca foarte bune pot fi apreciate 
și rezultatele realizate la sprint, 
unde Szabo Tamas (Politehnica Ti
mișoara) , ,. la băieți, și Aura Mără- 
șesed (Steaua), la fete, âM'dabmdit■' 
în. tentativele lor de’a stĂbfll'noi re-
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corduri naționale cu timpul de 6,6” și, 
respectiv, 7,4” (vechile recorduri 
6,7” și, respectiv. 7,5”). La lungime, 
campioana olimpică Viorica Viscopo- 
leanu a sărit 6,40 m, dovedindu-se în 
bună dispoziție și ascendent de for
mă. Surprinzător a fost însă insuc
cesul lui Dozsa Csaba la înălțime, 
cei 2,04 m ai mureșeanului reprezen- 
tînd destul de puțin pentru posibili
tățile sale. A învins net loan Șerban, 
(actualul recordman de sală) cu 2,12 
m. E interesant însă de^ remarcat că 
cinci atleți au izbutit să treacă 2,04 
m, mareînd progresul general al pro
bei. Meritorie apare și performanța 
Anei Sălăgean la greutate : 17,01 m, 
nou record, înscriindu-se în șirul de 
bune rezultate cu care această atle
tă și-a încununat ultima perioadă de 
activitate. (In schimb, Valentina Ciol- 
tan abia a depășit limita celor 16 
metri !).

La actuala ediție a naționalelor de 
atletism „indoor", fără îndoială, cea 
mal reușită, dintre cele de pîn^cum,, 
au luat parte , peste 200 de coricu- 
ren ți din întreaga țară; ' '

J • «răteaoltoifi t ;'s

Ce probleme vă preocupă, 
tovarășe delegat ?

(Urmare din pag. I)

diferite. de construcție și amenajare 
un bazin olimpic de înot, terenuri de 
tenis și alte două de fotbal. Un 
bazin de înot acoperit se constru
iește la complexul sportiv „Oorvinul" 
din. Hunedoara. în apropierea noului 
ștrand din Deva s-au pus temeliile 
unei săli de sport cu peste 1 000 de 
locuri. Pe malul Mureșului, la bara
jul de la Mintia, se va construi și 
amenaja o importantă bază nautică 
prevăzută cu bazine de înot, plajă, 
terenuri de joacă pentru copii și pen
tru diferite activități sportive, am
barcațiuni pentru plimbări de agre
ment.

corect nu Intîmpină piedici cit 
de cit serioase. Dificultățile teo
retice și practice apar pentru un das
căl abia atunci cînd începe perfor
manța".

Care să fie cauzele slabei eficiente 
a pregătirii atletice efectuate în o- 
rele de educație fizică ? Părerile 
converg spre motive de natură 
subiectivă. In principal, nu pot fi 
invocate, ca justificări, nici înzestra
rea materială (ci lipsa de preocu
pare pentru amenajări atletice sim
ple), nici oompoziția neomogenă a

claselor (fiindcă acestea sînt neomo
gene la toate obiectele), nici alte 
asemenea cauze „obiective". Prof. 
Vladimir Simionescu — inspector in 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui și membru ta biroul F.R.A. — 
ale cărui opinii coincid cu ale majo
rității celor cu care, am discutat, ne 
spunea că mulți profesori subapre- 
ciâză pregătirea atletică, în timpul 
orelor fiind preferate jocurile spor
tive. Asta, în cazurile cînd întreaga 
oră nu este afectată unei activități... 
extrasportive ! Evident, în ambele 
situații, răspunderea apasă și pe 
umerii conducerilor școlilor respec
tive, care se dezinteresează de apli
carea programei, ca și de bunăstarea 
fizică a propriilor elevi. Prof. V. Si
mionescu ne relata și unele exemple 
de formalism împins pînă la induce
rea în eroare : in planificarea citonza 
profesori figura și efectuarea probei 
de sărituri, dar la cererea de a se 
arăta groapa de sărituri, respectivii 
dădeau din colt în colț, fiindcă groa
pa... nu exista nicăieri 1

Neajunsurile - semnalate se extind 
într-un fel sau altoi și asupra orelor 
de activități sportive. Cum spunea 
un profesor, aceeași fugă după jocuri, 
dar și de... atletism 1 Motivarea prin
cipală care se furnizează este aceea

Startul căprioarelor. Cursa record pe 60 m a fost cîștigatâ de Aura Mâ- 
rășescu (a treia de la stînga la dreapta), dar alte două sprintere, Goth și 

Monoranu, au obținut și ele același timp remarcabil : 7,4 secunde
Foto : S. Cristian

■ ■
■ '■ ■

■?' :y\:' ’A>’’

R? •>
Wț '

că jocurile sportive sînt atractive, ta 
timp ce elementele de atletism — 
alergările, săriturile, aruncările — 
par elevilor mai aride. Aici se naște 
un mare semn de întrebare : consti
tuie, intr-adevăr, atletismul o disci
plină aridă, sau e vorba de altceva, 
de faptul că predarea (in orele de 
educație fizică) și practicarea (in 
orele de activități sportive) sînt ne- 
pedagogiee, plicticoase ? Nu trebuie 
să ‘fii cine știe ce specialist în edu
cație fizică pentru a răspunde 
exact la această întrebare și pentru

obstacole"
a respinge o motivare trasă de păr. 
Oricare cetățean cunoaște înclinația 
naturală a copiilor de a alerga și 
de a sări, oricine iși dă seama că 
dacă se folosește cu dibăcie pofta de 
joacă a copiilor, aceștia sînt în sta
re să alerge și să sară cit e ziua de 
mare. Oare să nu fi trecut unii din
tre profesori prin... stadiul copilă
riei ? Un alt argument de netăgă
duit despre atractivitatea atletismu
lui, chiar prin raport -cu jocurile 
sportive, este dat de caracterul de 
practicare individuală a acestui sport. 
Copilul — fiecare copil — se poate 
întrece nu numai cu un adversar 
sau cu mai mulți, după voie și dis
ponibilități de moment, ci și cu sine 
însuși. Și atunci, cum rămîne cu 
așa-zisa ariditate a atletismului ? 
E adevărat, în acele școli unde pre
darea și practicarea se fac nepeda
gogic, monoton, cu mijloace rudi
mentare. atletismul pare rămas la 
un nivel scăzut ta raport cu jocurile. 
Elevilor nu li se măsoară rezulta
tele (lipsesc aproape cu desăvîrșire 
ruletele și ceasurile tip cronometru), 
acestea nu li se comunică, nu se afi
șează liste ținute „la zi", nu se fac 
șăptăminal concursuri, pe grupe de 
elevi, pe categorii de vîrstă și pe cla
se, nu se întocmesc clasamente emu

lative. într-un cuvlnt, lipsește fina
litatea plină de stimul în atletism, 
exact cum la fotbal și handbal ar 
lipsi golurile, la baschet — ooșurile, 
iar la volei — punctele...

. Ce s-ar cuveni subliniat în con
cluzie, rezumînd un șir de păreri și 
de propuneri despre îmbunătățirea 
pregătirii atletice a elevilor ? Atle
tismul în școli nu înseamnă preda
rea tehnicii celor 36 de probe „olim
pice", ci însușirea corectă a clemen
telor de atletism — alergări, sări
turi, aruncări — care să ajute la 
dezvoltarea rezistenței, vitezei, forței, 
a îndeminării fizice. în acest sens, 
pregătirea atletică devine o necesi
tate pentru toți elevii și. ea este 
obligatorie prin programele analiti
ce. Deci, direcțiile școlilor. diriginHi, 
profesorii de educație fizică sînt 
obligați să îndeplinească cerințele 
programelor, asigurind în acest sens, 
printre altele, un minimum de ame
najări care să permită executarea 
probelor prevăzute. Cu o egală res
ponsabilitate se cere să privească 
factorii amintiți desfășurarea pregă
tirii atletice în cadrul orelor de ac
tivități sportive, ajutind organizații
le de pionieri și U.T.C., asociațiile 
sportive ale elevilor (directorii sînt 
totodată președinții acestor asocia
ții 1) să dea un caracter de masă 
participării la ore, să le facă „des
chise" pentru toii elevii, atît prin 
modul de organizare, cit și prin 
atractivitate.

Concursuri pe clase, organizate cu 
cea mai mare regularitate, săptămî- 
nă de săptămină, fără nici un fel de 
restricții de participare (norme, ha
remuri. număr de concurent!. etc.), 
crosuri duminicale pe clase sau gru
pe de elevi, campionate interne ale 
școlilor (după exemplul bun. dar, 
din păcate, foarte rar. al liceului 
,.Mihai Viteazu" din București), sînt 
forme de largă accesibilitate care 
pot, duce la cuprinderea masei șco
larilor de toate vîrstele și Ia sădirea 
adincă a gustului pentru atletism.

Procedînd astfel, in fiecare dintre 
cele 15 000 de unități școlare se va 
putea face pasul de la recunoașterea 
teoretică la practica pregătirii atle
tice a imense’ mase de aproximativ 
patru milioane și jumătate de elevi.

de construcții-montaj Prahova : Aș 
continua ideea tovarășului Boancă, 
afirmind că unul din domeniile in 
care organizațiile de partid iși pot 
afirma cu cea mai mare forța rolul 
conducător și mobilizator este acela 
al întăririi disciplinei, în vederea re
alizării riguroase a sarcinilor de 
plan. Nu este un secret pentru ni
meni că in domeniul construcțiilor, 
fluctuația mare a oamenilor, lipsa de 
disciplină dau cel mai mult de furcă. 
De aceea, așteptăm ca în conferință 
problemele organizării muncii _ pe 
șantiere să fie discutate în strinsă 
legătură cu metodele unei munci 
politice cî-t' mai eficiente.

Și pe șantierele noastre fluctuația 
forței de muncă este o problemă. 
Aceasta a constituit, alături de difi
cultățile create de lipsa unor mate
riale, poate una din principalele cau
ze pentru care, în trimestrul IV 1971, 
fte-ani aflat la un moment dat în si
tuația de a nu putea preda la timp 5 
blocuri a cite 120 de apartamente. 
Ău fb&t fuat£‘ffiă§uri 'și, pină la urmă, « 
ne-am achitat., de . sarcini. Este. insă 
clar că soluția' tțu' 6 constituie acest 
gen de măsuri. De aceea, consider 
câ discuțiile din conferință cu pri
vire ia stildl și metodele de muncă 
ale comitetelor de partid din secto
rul construcțiilor, la mijloacele cele 
mai eficiente de desfășurare a mun
cii politice pentru combaterea fluc
tuației, stabilizarea cadrelor și întă
rirea disciplinei, pentru organizarea 
mai bună a proceselor de producție 
și întărirea muncii maiștrilor în a- 
cest sens — probleme de cea mai. 
stringentă actualitate — vor avea un 
larg ecou și, neîndoielnic, o mare 
eficacitate practică prin soluțiile ia 
care se va ajunge.

MIRCEA ISBÂȘOIU, secretarul co
mitetului de partid de La Grupul in
dustrial de petrochimie Brazi : O 
altă temă de interes major, in legă
tură cu care va trebui să ne spu
nem cuvintul in conferință, este mo
dul in care ne ocupâni <ie pregăti
rea cadrelor, de formarea acelui 
mare detașament chemat să ducă 
la îndeplinire sarcinile de deosebită 
complexitate impuse de progresele 
uriașe ale științei și tehnicii, de fău
rirea societăți socialiste multilate
ral dezvoltate. Comitetul de partid 
a acționat pentru a determina toate 
organizațiile de bază și conducerile 
tehnice să se ocupe îndeaproape de 
Calificarea cadrelor, să le explice 
prevederile legale in acest sens și 
să le stimuleze să învețe mereu mai 
mult. In prezent avem 27 la sută din 
salariați cuprinși in cursuri de spe
cializare ; celor 15 doctoranzi li s-au 
creat condiții pentru a lucra în sec
torul de cercetare, iar organizația de 
bază de aici le-a analizat temele și 
i-a orientat spre lucrări necesare 
dezvoltării producției noastre ; or
ganizațiile de partid, sindicat, U.T.C. 
se ocupă îndeaproape de cei 400 de 
muncitori, elevi la diferite școli, in- 
tilnindu-se eu cadrele didactice și 
hotănnd 'împreună asupra sprijinirii 
și formării lor ca oameni și buni 
specialiști ; invățămintul profesional 
ține mai bine pasul cu invățămintul 
politic, nivelul și exigențele oame
nilor impunind organizarea unei fi
liale a universității serale de mar
xism-leninism la Brazi.

întrucit aceste probleme ne stau 
tuturor la inimă, sint de importanță 
majoră, sini convins că apropiata 
conferință ne va oferi cadrul unei 
și mai complexe angajări a muncii 
de partid in realizarea sarcinilor a- 
cestui domeniu. Ne preocupă, de 
pildă, cum ii putem face pe maiștri 
să-și exercite Ia un nivel și mai 
înalt de responsabilitate rolul lor de 
primi conducători ai procesului de 
producție, inițiind, la nivelul comite
tului de partid, chiar o anchetă pe 
bază de chestionare in rindul aces
tora. Cred că și în cadrul conferinței 
și-ar găsi locul o dezbatere pe a- 
ceastă temă de interes major pentru 
producție și de utilitate deosebită 
pentru munca organizațiilor de par
tid.

TOMA OPREA, secretarul comite
tului de partid de la uzina construc
toare de mașini „1 Mai" : Transmi- 
țind conferinței opiniile multor to
varăși din uzină, voi propune să se 
discute și despre posibilitățile pe 
care le au — sau nu le au — orga
nizațiile de partid de a acționa mai 
eficient pentru stimularea tinerilor 
absolvenți ai școlilor profesionale și 
liceelor de specialitate să-și ridice 
calificarea, să progreseze mai rapid 
in practicarea meseriei.

MĂRIA ȘERBANESCU. secretara 
oomitetului de partid de la fabrica 
textilă „Dorobanțul" : Mă gindesc că 
in cadrul larg al dezbaterilor confe
rinței nu ar putea rămine pe dinafară 
munca organizațiilor de partid — po
litică, organizatorică — pentru ridi
carea calității produselor. Există in 
acest sens, in toate ramurile, o bo
gată experiență, viața ne pune la 
îndemină, mereu și mereu, elemente

noi, cu ajutorul cărora munca de 
partid iși poate spori lorța ne înLif- 
ențare. Aș aminti, din experiența 
noastră, un singur fapt : la țesătorie 
— secție-cheie, unde s-au ivit pro
blemele cele mai grele — retribuirea 
se face acum, pe lingă acord, și in 
raport cu calitatea, ceea ce a dus.la 
obținerea unor ciștiguri suplimentare 
lunare cie 20U—6uu lei. Acest element 
a devenit in ultimul timp pivotul 
muncii politice și se poate afirma, 
tara rezerve, cu rezultate îmbucură
toare : creșterea continua a procen
tului ‘produselor de calitate superi
oară.

ALEXANDRU ȘTEFAN, secretarul 
corni teiului de partid de la Rafinăria ' 
Teleajen : Problematica complexă a 
activității economice ridică in fața 
organizațiilor de partid și îndatorirea 
de a acționa, prin mijloacele speci
fice ce-i stau la inaemînă, pentru 
valorificarea tuturor resurselor, uma
ne și materiale, de care dispune fie
care unitate economică. In acest sens, 
comitetul de partid a realizat, prin 
comisia economica, care reunește un 

‘“JMjJS țl.d'ițțar ge/fșpecitțțiști din raxină- » 
rie,; o serie de stumi .eu privire la I 
vaidțțifitțayca superioara. a materiilor , 
prim'd'Ad.reziîliat posibilități de pro- ’ 
ducere a unor ureruri superioare, 
care, puse .mediat m.practrea, ne-au 
adus beneficii, s-au realizat uleiuri 
speoiaie, pe care înainte ie impor
tam.

'Trebuie spus insă că eficiența mun
cii organizațiilor de partid cun rafi
nărie este amiinuaiă de dificultățile 
pe care le întimpinăm din cauza țițe
iului cu un procent ridicat de impu
rități, livrat de scnele. lată, așadar, 

,un alt aspect — acela al intervondi- 
ționarii activității diferitelor organi
zații ae partid am unitățile cu relații 
directe ue producție — care ar me
rita să constituie subiect de discuție 
in conferință. Căci și munca de par- 
Ud formează azi un lanț neîntrerupt, 
care impune tuturor organizațiilor o 
viziune largă, ae ansamolu.

Ș'TeiFAi’i «AN, secretarul comite
tului de partid de la Uzina de utilaj 
cnirnic i-roiești : ideea merita sa fie 
întregită. Discuția ar treoui să se 
poarte și cu privire la modul in care 
acționează organizațiile de partid 
pentru soluționarea altor aspecte ale 
colaborării dintre unități. De pildă, 
ce fac organizațiile de partid dui in
stitutele de proiectare pentru crește
rea răspunderii ceior care realizează 
proiectele de execuție necesare unor 
întreprinderi ? Este nu numai un 
aspect al colaborării dintre doua uni
tăți, el avind efecte directe asupra 
valorificării unei părți mai mici sau 
mai mari a torței ae muncă din 
uzine.

TOMA OPREA : Sau cele din insti
tutele de conjunctura, pentru ridica
rea .nivelului calitativ al muncii ca
drelor de acolo, de care depinde re
zolvarea atitor probleme, mai ales 
pentru viitor 7

Toate aspectele despre care s-a ' 
amintit aici ne conuuc spre o ''idee 
esențială : pentru a-și putea înde
plini atribuțiile in domeniul econo
miei, pentru a putea conduce cu com
petența, organizațiile de partid sînt 
obligam să stapinească știința condu
cerii, iar a conduce inseamna iu pri
mul rind a cunoaște. Este necesară, 
de fapt, însușirea unei viziuni noi 
despre conducerea economiei și or
ganizarea producției și înarmarea co
muniștilor cu o asemenea viziune, de 
efort perseverent, pentru ca meto
dele moderne sa-și iaca loc in acest 
domeniu, de receptivitate la nou, de 
ftoțiuue exigentă împotriva fenome
nelor negative, a ranuuerilor in urmă.

Problemele despre care aminteam 
sint insa mult mai complicate. jUn 
schimb de iuei in cadrul conferinței 
ar ti de natură să ducă la perfec
ționarea activității tuturor organiza- 
țuror de partid.

FLOKEA MARIN, secretarul co
mitetului de. partid de la Uzina de 
reparat utilaj petrolier Teleajen : Și. 
întrucit o altă condiție importantă a 
indepiinirii sarcinilor mari și grele 
ce ne stau in față o' constituie acti
vizarea tuturor membrilor de partid, 
iar prin ei a întregului colectiv de 
oameni ai muncii, aș considera bine 
venit, in cadrul conferinței, un 
schimb de idei și pe această temă. 
Experiență există, după cum există 
și destule lipsuri. Să folosim prilejul 
oferit de conferință — acest forum 
larg reprezentativ — spre a învăța 
unii de la alții să muncim mai orga
nizat, mai eficient.

Ce s-ar mai putea adăuga ? Că, 
dezbătind aspectele multiple ale 
muncii organizațiilor de partid, așa 
cum se pregătesc s-o Iacă aeiegațn. 
conferința va marca și pe acest tărim 
un moment important in perfecționa
rea activității industriei noastre so
cialiste, prin valorificarea superioară 
a potențialului de gindire și inițiativă 
al .comuniștilor.

Opinii consemnate de 
Marla BABOIAN
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MOSCOVA 13 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. a transmis declarația gu
vernului U.R.S.S., în care este ex
primat sprijinul pentru poziția Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și a 
guvernului R.D. Vietnam față de so
luționarea problemei vietnameze. A- 
rătînd că Statele Unite trebuie să 
respecte aspirațiile și năzuințele na
ționale legitime ale populației isud-

vietnameze, declarația subliniază că 
guvernul sovietic „susține pe deplin 
cererile juste ale poporului vietna
mez și își reafirmă politica de spri
jinire fermă a luptei popoarelor .Viet
namului, Laosului și Cambodgiei îm
potriva agresiunii imperialiste, pen
tru reglementarea problemelor Indo- 
chinei în interesul popoarelor din 
această regiune".

® DECLARAȚIA PRIMULUI

la Addis Abeha

Reuniunea

se

sâ

MINISTRU AL SUEDIEI, OLOF 
PALME

ROMA 13 (Agerpres). — Comuniștii 
italieni au luat cunoștință cu adîncă 
satisfacție de documentele recentei 
consfătuiri de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia — 
a arătat, într-o convorbire cu cores
pondentul agenției T.A.S.S., Giorgio 
Amendola, membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al Partidului Co
munist Italian.

El a subliniat uriașa însemnătate 
a inițiativei participanților la consfă
tuire, relevînd că propunerile aces
tora constituie pași concreți. de na-

tură să ducă la depășirea divizării 
actuale a continentului european. 
„Am convingerea — a spus el — că 
conferința în problemele securității și 
cooperării in Europa poate avea loc 
încă în anul 1972, în pofida manevre
lor de tergiversare efectuate de ad
versarii săi". Amendola a declarat că 
adunarea forțelor europene care 
declară in favoarea securității și co
laborării, care urmează să aibă loc 
la Bruxelles. în iunie a.c., poate 
aduce o contribuție de seamă la 
transformarea Europei într-un conti
nent al păcii.

Cambodgia.
grupă de patrioți 
șe pregătesc 
deschidă focul îm
potriva inamicului

După evenimentele

STOCKHOLM 13 (Agerpres). - 
Suedia sprijină în mod activ propu
nerea guvernelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia privind 
convocarea conferinței general-euro- 
pene în problemele securității și coo
perării — a arătat primul ministru 
al Suediei, Olof Palme, intr-un inter-

viu acordat ziarului „Goteborgs-Pos- 
ten". La această conferință, a relevat 
el, vor putea fi examinate problemele 
politice importante pentru securitatea 
continentului european, ca și cele le
gate de cooperarea în domeniile e- 
conomic, țehnico-științific și cultural.

Astăzi se deschide

ROMA 13 (Agerpres). — Premierul 
desemnat, Giulio Andreotti, a conti
nuat sîmbătă consultările în vederea 
formării unui nou guvern italian, în 
ciuda eșecurilor repetate înregistrate 
în convorbirile anterioare cu liderii 
celor patru partide de centru-stînga : 
democrat-oreștin, socialist, socialist- 
democratic și republican.

Agențiile de presă relevă că An
dreotti a încercat de data aceasta o 
tactică nouă, căutînd sprijin pentru 
alcătuirea unui guvern minoritar, for
mat din democrat-creștini. Dar nici 
de data aceasta. Andreotti nu a putut 
evita un eșec. In convorbirile avute' 
cu Mauro Ferri, lider al partidului 
socialist-democratic, acesta a reafir
mat opoziția categorică a partidului 
său față de un eventual guvern mi
noritar. în continuare, Andreotti l-a 
primit pe Francesco de Martino, lider 
al partidului socialist, care, de ase
menea, a exprimat in modul cel mai 
clar opoziția partidului său față de 
orice guvern minoritar. Un asemenea 
guvern, a spus de Martino, ar însem
na o nouă deplasare spre dreapta a 
democrat-creștinilor.

După cum se știe, Andreotti a fost 
desemnat ca formator cu o săptămînă 
în urmă, de către președintele Gio
vanni Leone, după ce Emilio Colombo 
renunțase la această misiune. în 
cercurile observatorilor politici din 
Roma se apreciază că în prezent exis
tă puține șanse pentru formarea unui 
guvern de coaliție de centru-stinga, 
care să reziste pînă la viitoarele ale
geri generale din primăvara anului 
viitor. Singura soluție ar fi, potrivit 
acestor cercuri, de a se constitui un 
guvern de serviciu care să organizeze 
alegeri generale anticipate.

singeroase
din Irlanda de Nord

Situația din Irlanda 
de Nord continuă să 
fie în centrul atenției 
opiniei publice engle
ze. După evenimente
le din 30 ianuarie, care 
au căpătat prin analo
gie denumirea curentă 
de „Duminică sînge- 
roasă" — cînd la Lon
dondery au căzut sub 
gloanțe 30 de morți și 
răniți — în numeroa
se orașe din Anglia au 
avut loc manifestări 
de protest aie popu
lației, in cursul căro
ra s-a condamnat văr
sarea de singe și s-a 
cerut guvernului bri
tanic să-și definească 
clar politica față de 
Irlanda de Nord. A- 
ceste proteste au cul
minat cu marea de
monstrație de la Lon
dra de pe strada Whi
tehall, in cursul căreia 
s-au înregistrat nume
roase ciocniri cu poli
ția care încerca 
blocheze drumul 
nifestanților spre 
ședința primului 
nistru. Numărul ; 
soanelor arestate

Nord se schimbă, acum 
accentul punîndu-se 
pe proteste și pe nesu
punerea civică". Ace
lași ziar releva că în 
magazinele din Irlan
da de Nord a început 
boicotarea mărfurilor 
britanice.

Tot săptămina trecu
tă, potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, In 
multe orașe din 
S.U.A., Italia, R.F. a 
Germaniei, Australia, 
Belgia, Islanda etc.* au 
avut loc demonstrații 
împotriva represiuni
lor din ' '

' Nord. La cererea „Co
mitetului american 
pentru justiție în Ul
ster" porturile de pe 
coasta de răsărit a 
S.U A. au hotărît boi-

Ir landa de

LONDRA

ministerială a 0. U. A.
ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — 

Conferința miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Organizației Uni
tății Africane se va deschide luni 
la Addis Abeba. Potrivit surselor ofi
ciale ale O.U.A., participanta vor 
trece in revistă, cu acest prilej, re
zultatele recentei sesiuni a Consiliului 
de Securi ta te,u'r desfășurată. în capi
tala etiopiana. O atenție 'deosebită 
va, fi acordată, situației.,din ..Rhodesia, 
unde se semnalează o intensificare a 
acțiunilor protestatare ale populației 
africane majoritare împotriva regi
mului rasist de la Salisbury, ca ur
mare a acordului încheiat între acesta 
și guvernul britanic, acord ce ignoră 
drepturile poporului Zimbawe.

Tot în cadrul conferinței de Ia 
Addis Abeba, Comitetul O.U.A. pen
tru coordonarea ajutorului acordat 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa va prezenta un raport asupra 
stadiului actual al luptei popoarelor 
din Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau împotriva colonialismului por
tughez. Raportul se referă, de aseme
nea, la lupta forțelor patriotice din 
Namibia și Republica Sud-Africană 
împotriva guvernului rasist de la 
Pretoria.

agențiile de presa transmit
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, va sosi Ia 
26 februarie la Geneva, Cu acest pri
lej, el va rosti cuvințul de deschi
dere a sesiunii Conferinței de dezar
mare și va avea convorbiri cu repre
zentanții instituțiilor specializate ale 
O.N.U.. avînd sediul în acest oraș el
vețian..

Necesitatea aplicării re
zoluției din 22 noiembrie 
1967 a Consiliului de Securitate -al 
O.N.U. în vederea soluționării pașnice 
a conflictului din Orientul Apropiat 
este reafirmată în comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei efec
tuate in Sudan de către președintele 
Republicii Ciad, Francois Tombal- 
baye.. Președinții Gaafar El Numeiry 
și Franșois Tombalbaye au apreciat, 
de asemenea, eforturile depuse de 
grupul de mediatori din cadrul O.U.A. 
și de reprezentantul special al O.N.U. 
pentru problema conflictului din 
Orientul Apropiat. ambasadorul 
Gunnar Jarring.

Pierre Eamiel, ministruI a- 
facerilor externe al Belgiei, a avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Haluk Bayulken. 
aflat în vizită la Bruxelles. Cu acest

SPANIA

prilej, au fost abordate o serie de pro
bleme ridicate de aderarea Marii Bri
tanii, Danemarcei, Irlandei și Norve
giei la Piața comună.

La Phenian a avut loc, sub 
auspiciile Comitetului coreean 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea., inaugurarea unei 
expoziții de cârti din Republica 
Socialistă România. La ceremo
nia de deschidere a expoziției 
au luat parte Kim Koan Săp, 
vicepreședintele .^'.Comitetului 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, și numeroase per
sonalități din conducerea insti
tuțiilor muzeale, bibliotecii cen- . 
trade, Ministerului Culturii din 
R.P.D. Coreeană. A fost, de ase
menea, prezent, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Phenian.

Avionul „Concorde
totipul britanic, a depășit pentru 
prima dată, în cursul celui de-al 
18-lea zbor al său, viteza sunetului 
Aparatul s-a aflat in aer timp de 
1 oră și 58 de minute, dintre care 
65 de minute a dvoluat cu o viteză 
supersonică. Zborul a fost efectuat 
deasupra mării, la sud-vest de teri
toriul britanic.

fi’ In ianuarie, costul vieții în Re
publica Federală a Germaniei a 
crescut cu 5,8 la sută în compa
rație cu aceeași lună a anului 
1971. Au înregistrat cele mai 
mari majorări — potrivit statis
ticilor oficiale — prețurile unor 
produse alimentare.

Mișcările greviste
iau amploare

să organizeze o confe-
! rință la care să parti

cipe toate partidele 
politice și să admita 
că sistemul actual ai 
guvernului Stormon- 
tului (guvernul din Ir
landa de Nord) tre
buie lichidat. Alt ziar, 
„GUARDIAN", preco
nizează un program

1 în șase puncte, care 
prevede, printre altele, 
retragerea trupelor 
britanice, efectuarea 
de reforme, promova
rea unificării Irlandei 
etc.în urma apelului 
ministrului de exter
ne al Republicii Ir
landa, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a declarat 
că O.N.U. este gata să

, contribuie la soluțio- ț 
narea crizei dacă cele j 
două părți sînt de a- 
cord. După cum se 
știe, pînă în prezent 
Anglia a refuzat ori
ce fel de amestec al 
O.N.U.

, In aceste împreju
rări, primul ministru, 
Heath, în cuvîntarea 
rostită la Harrogate, 
a făcut apel la popu
lația catolică din Ir
landa de Nord să-și a- 
ducă „contribuția con
structivă la găsirea 
unei soluții". „Noi nu 
le cerem, a spus pri
mul ministru, să re
nunțe la punctele lor 
de vedere asupra in
ternării. Noi nu le ce
rem să abandoneze as
pirațiile lor, o Irlan
dă unită. Noi le cerem 
doar să se întîlnească 
cu ceilalți reprezen
tanți ai poporului din 
Irlanda de Nord ca să 
discute asupra modu
lui în care se poate a- 
junge Ia restaurarea 
păcii".

Fapt este că, In pre
zent, la toate părțile 
§xistă, într-o măsură 

isfl^ffiare sau rriliV3

sa 
ma- 
re- 
mi- 

per- 
■ a 

fost de peste 120. Ast
fel, pentru prima d.i- 
tă, opinia publică din 
Anglia se exprimă în
tr-o formă combativă 
pentru soluționarea 
crizei nord-irlandeze.

Proteste violente au 
avut loc și în Repu
blica Irlanda, la Du
blin — unde clădirea 
ambasadei britanice a 
fost atacată 
manifestanți ; 
tățile s-au 
categoric 
represiunilor 
Londondery.

în Irlanda'de Nord, 
deși se semnalează o 
creștere a sprijinului 
pentru organizația I- 
rish Republican Army 
(I.R.A.) din partea 
populației catolice, nu 

i.'.'.sei.poatei spune că a- 
cest sprijin este ne
condiționat, mulți ca
tolici respingînd acte
le extremiste ale 
I.R.A. și pronunțîn- 
du-se pentru găsirea 
unor soluții corespun
zătoare problemelor 
complexe — economi
ce, politice, religioase 
— care stau la baza 
conflictului. Așa s-a 
ajuns la marșul de la 
Newry, din 6 februa
rie, în care zeci de 
mii de catolici au de
monstrat pașnic, ce- 
rînd libertăți politice 
pentru toți cetățenii, 
retragerea trupelor 
britanice, eliberarea 
celor internați în la
găre. Marșul s-a des
fășurat fără nici un 
incident. Ca urmare a 
acestui fapt, ziarul 
TIMES" apreciază că 
Tactica în Irlanda de

de către 
; autori- 
pronunțat 
împotriva 

de la

cotarea produselor en
gleze.

Acum, în presa lon
doneză au apărut nu
meroase articole și 
comentarii al căror 
cuprins contrastează 
puternic cu cele de 
pînă acum care se ca
racterizau mai ales 
prin încercarea de a 
arunca 
supra 
„Este 
vernul 
n. r.), să ia o inițiativă 
politică in Irlanda de 
Nord" — scrie „FI
NANCIAL TIMES". 
„Timpul presează, gu
vernul trebuie să facă 
primul pas" — decla
ră și comentatorul 
POSTULUI DE RA
DIO B.B.C.

Parale) cu aceste a- 
peluri, în presă se a- 
vansează — lucru ne- 
întîlnit pină în pre- 
zenț;---. tot ( felul.,, de 
propuneri mlrtiiW-<ă __  . ____ __  .....
contribuie la" soluția- • mică, o dispoziție pen- 
narea pașnică a *cdn- ' ' * "
tlictului. „SUNDAY 
TIMES" propune un 
program în trei punc
te : armata britanică 
sâ înceteze orice acti
vitate ofensivă la Bel
fast ■ și Londondery, 
cel puțin pentru o a- 
numită perioadă ; le
gea asupra internării 
să fie revizuită în mod 
radical ; guVern-ul bri
tanic să-și definească 
poziția, angajinduTse

vina doar a- 
„ teroriștilor", 

timpul ca gu
ide la Londra —

MADRID 13 (Agerpres).. — In mai 
multe centre industriale din Spania 
activitatea de producție este parțial 
sau total întreruptă, ca urmare a 
grevei declarate de . muncitori în 
semn de protest față de refuzul pa
tronatului de a satisface revendică
rile lor privind îmbunătățirea con- 

i dîțiildr‘ de'ni'uncă, cu ocazia:;reirinoi-.
■ rii contractelor colective. La Vitoria,
■ 3 500 de muncitori de la uzinele chi

mice „Michelin" continuă greva de
clarată în urmă cu trei săptămîni 
împotriva concedierii unui mare nu- - 
măr de salariați. Greviștii au orga
nizat marșuri de protest pe străzile

. orașului. Forțele polițienești au in
tervenit cu brutalitate pentru a îm
prăștia pe demonstranți. ■

Revendicări similare celor ale mun- 
. citorilor din Vitoria au prezentat mi
nerii din Salient și Balsereny, de la . 
minele de potasiu ale societății „Ex- 
plosivos Rio Tinto", care au între
rupt din nou lucrul pentru a-și spri
jini cererile lor.

’ tru ^soluționarea cri-» 
zei". Dar, atunci cînd 
este vorba cum să se 
realizeze aceasta și cu 
ce să se înceapă, di
vergențele de păreri 
dintre pozițiile 
vernului britanic, 
celui din Irlanda 
Nord sau celui 
Republica Irlanda 
arată a fi foarte pro
funde.

în vederea soluționă
rii revendicărilor minerilor 
britanici, reprezentanții sindica
telor celor peste 280 000 de mineri 
greviști au participat duminică la o 
întrevedere cu lordul Wilberforce, 
însărcinat în acest scop de guvernul 
premierului Edward Heath.

gu- 
ale 
de 

din 
seUn miting de masă în senin 

de protest împotriva planurilor gu
vernamentale de intrare în Piața co
mună europeană s-a desfășurat ia 
sfirșitul acestei săptămîni pe străzile 
din centrul capitalei irlandeze. Par- 
ticipanții au subliniat că intrarea 
Irlandei în C.E.E. vine în contradic
ție cu interesele naționale, prejudi
ciază suveranitatea și politica tradi
țională de neutralitate a țării, duce 
la agravarea dependenței economice 
a Irlandei de monopolurile străine.

in

N. PLOPEANU

O știre sosită din Dublin relatează că Partidul 
Comunist din Irlanda a adresat oamenilor mun
cii irlandezi un apel in care îi cheamă să se pro
nunțe cu hotărire împotriva politicii îndreptată 
spre divizarea Ulsterului în zone catolice și 
protestante. Clasa muncitoare din Irlanda, se 
subliniază în apel, trebuie șă-și strîngă rindurile, 
pentru a putea lupta cu succes în vederea cu
ceririi drepturilor cetățenești și democratice care 
îi sint refuzate în prezent.

ale

PARIS

Horă aeriană

de

Prognoze nipone

con- 
zeci 

de
cu- 
ac-

forței de 
încurajarea 

construcției de locuin
țe ; extinderea asigu
rărilor sociale ; un pro-

dezvolta membrele 
care trăiesc pe

In aceste zile, pe străzile Londrei. Mari cortegii de oameni ai muncii de
monstrează în semn de solidaritate cu minerii greviști

a- 
a-

• DE PRETUTINDENI ®

Ziare franceze
dificultate
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Probleme
ale viitorului cabinet

Președintele Sudanului, 
Gaafar Numeiry, a acceptat demisia 
Iui Khaled Hassan Abbas, vicepre
ședinte și ministru pi apărării, in
formează agenția M.E.N.. După cum 
s-a anunțat, președintele Numeiry. va 
prelua personal portofoliul apărării.,

Din Helsinki se a- 
nunță că președintele 
Finlandei, Urho Kek
konen, a însărcinat pe 
liderul partidului so
cial-democrat, Rafael 
Paasio, cu formarea 
unui nou cabinet, pe 
o bază cit mai largă, 
într-o declarație fă
cută presei, premierul 
desemnat a arătat că 
intenționează • să alcă
tuiască guvernul din 
reprezentanți ai P.S.D., 
Uniunea democratică a 
poporului finlandez — 
care a candidat la re
centele alegeri pe liste 
comune cu partidul 
comunist — partidele 
de centru, . suedez și 
liberal. El a precizat 
că le va remite ca bază 
de discuție un proiect 
de program guverna
mental asupra căruia 
partidele solicitate ar 
urma să-și exprime 
părerea și care să 
constituie, eventual, 
platforma de armoni
zare a pozițiilor in 
vederea realizării unei 
noi coaliții.

în cazul cînd se va 
ajunge la un acord, 
viitorul cabinet ar 
conta în parlament pe 
sprijinul unei impor
tante majorități, întru- 
cît partidele amintite 
mai sus dispun de 145 
mandate față de nu
mai 55 ale opoziției. 
Consultările sint abia 
la început și observa
torii consideră că. este 
prematur să se facă 
un pronostic privind 
realizarea cabinetului 
într-o astfel de com
ponență largă, mai ales 
din cauză că conjunc
tura internă a Finlan
dei ridică probleme 
complexe în fața ori
cărui cabinet.

într-adevăr, pe plan 
economic și social con
tinuă să persiste o

serie de dificultăți : 
menținerea unui ritm 
încetinit de dezvoltare 
industrială, cu reper
cusiuni asupra părții 
din venitul național ce 
revine oamenilor mun
cii ; înregistrarea unui 
deficit record al ba
lanței comerciale; cre
șterea prețurilor, a 
impozitelor și chiriilor
— toate acestea avind 
urmări negative asupra 
standardului de viață 
al păturilor largi 
populației.

Confruntate cu 
semenea probleme 
cute, diversele catego
rii de oameni ai mun
cii insistă pentru re
zolvarea lor neintîr- 
ziată. Una dintre aces
te probleme, legată de 
politica agrară — sur
sa divergentelor ivite 
în sinul vechii coaliții 
și care a antrenat de
misia guvernului pre
cedent și organizarea 
anticipată a alegerilor
— se referă la cererea 
Uniunii centrale a 
producătorilor agricoli 
de a se elabora o lege 
a prețurilor care să 
Stabilească o corelare 
corespunzătoare a ve
niturilor țărănești cu 
nivelul atins de pre
turi. De asemenea, pă
turile muncitorești au 
solicitat, in repetate 
rinduri, autorităților să 
introducă un control 
sever în politica pre
țurilor spre a se evi
ta inflația ; punerea la 
punct a unui acord- 
cadru privind sala
riile pentru a prelungi 
durata actualelor con
tracte colective de 
muncă ; măsuri active 
pentru absorbirea sur
plusului 
muncă ;

gram de ridicare eco
nomică a unor regiuni 
ale țârii rămase in 
urmă, îndeosebi nor
dul. Firește, diferitele 
partide politice au op
țiuni diferite in legă
tură cu aceste pro
bleme.

Cu ocazia plenarei 
C.C. al Partidului Co
munist Finlandez, ți
nută în a doua jumă
tate a lunii ianuarie, 
participanții au rele
vat necesitatea depu
nerii de noi eforturi 
în vederea întăririi 
unității clasei munci
toare in lupta pentru 
îmbunătățirea situației 
generale a oamenilor 
muncii.

în ceea ce privește 
politica externă, exis
tă, după cum se știe, 
un larg consens între 
grupările politice cu 
privire la aplicarea în 
continuare a liniilor ei 
tradiționale, constînd 
în preocuparea de a 
contribui la dezvolta
rea relațiilor cu toate 
țările, fără deosebire 
de orinduire socială, 
de a acționa în fa
voarea destinderii și 
înțelegerii internațio
nale. Așa cum se știe, 
Finlanda s-a oferit a 
fi nu numai gazda con
ferinței europene pen
tru securitate și cola
borare, dar și a reuni
unilor multilaterale în 
vederea pregătirii ei, 
desfășurînd în acest 
sens o activitate in
tensă. Fără îndoială că 
inițiativele finlandeze 
in acest domeniu, atît 
de apreciate în rindul 
tuturor statelor care 
urmăresc țelurile păcii 
și securității pe conti
nentul nostru, vor fi 
continuate de noul ca
binet.

Nicolae 
POPOVIC!

Alunecări de teren, prov°- 
cate de ploi torențiale și avalanșe, au 
întrerupt comunicațiile rutiere și fe
roviare între Lima și Huancayo. Deși 
nu s-au înregistrat victime, situația 
provoacă îngrijorare, neexistînd po
sibilități de aprovizionare a popu
lației de. 100 000 de locuitori ai orașu
lui Huancayo. Echipe, totalizînd 
peste 1 000 de lucrători, se străduiesc 
să debaraseze căile de acces.

Pinguin „astronaut"

Cercetătorii Universității din 
Washington, specializați în stu
dierea vieții din Antarctica, au 
realizat un aparat portabil pen
tru înregistrarea activității car- 
dio-vasculare a pinguinilor. Echi- 

. pamentul respectiv, asemănă
tor cu acela destinat cosmonau- 
ților; a fost fixat pe spatele 
unuia din pinguinii coloniei sta
bilite în apropierea stației po
lare americane Palmer, situată 
la 1 126,5 km de Polul sud. Pînă 
în prezent, cercetătorii stației au 
primit cu regularitate, pe calea 
undelor, datele consemnate 
aparat.

Potrivit unor știri sosite din 
Paris, un grup de cercetători, 
membri ai unei expediții știin
țifice franco-engleze, au prins in 
Oceanul Indian — intre Mada
gascar și coasta răsăriteană a 
Africii — un pește a cărui denu
mire științifică este coelacanth. 
Peștele, aoartinînd unei specii 
considerată de mult dispărută, 
este apreciat de oamenii de ști
ință drept o „fosilă vie" și un 
posibil strămoș al vertebratelor 
care trăiesc pe uscat. Primul 
pește de acest fel a fost captu-

rat de pescari, spre surprinderea 
unanimă a ihtiologilor, în 1938. 
Coelacanth este un pește lung 
de 1—1,5 metri, de culoare albăs
truie și avînd aripioare sub for
mă de ciucure a căror construc
ție și ale căror funcții permit 
să se tragă concluzia că . din ele 
s-ar fi putut 
vertebratelor 
uscat.

24 de parașutiști s-au prins în
tr-o adevărată horă a ceru
lui. Curajoșii „scafandri ae
rieni" au fost lansați de trei a- 
vioane de la înălțimea de 4 423 
metri deasupra aeroportului 
„Perris Valley" din California 
(S.U.A.), avînd Ia dispoziție 70 
de secunde pentru aceste mane
vre. Realizatorii saltului au sta
bilit, totodată, un original re
cord, depășind cu două persoa
ne numărul celpr care au reușit 
pînă acum o asemenea perfor
manță.

In Japonia au fost publicate 
date de prognoză cu privire la 
dezvoltarea științei și tehnicii 
nipone in deceniul actual. Din 
multitudinea realizărilor și pro
iectelor semnalate pe acest plan, 
spicuim cîteva. Astfel, chiar din

acest an Începe construirea unei 
uzine de desalinizare a apei de 
mare ; se prevăd și alte acțiuni 
din domeniul oceanografiei, cum 
ar fi utilizarea roboților, mane
vrați de la distantă, in vederea 
studierii adîncurilor oceanice 
pină la 10 000 de metri, începe
rea exploatării resurselor petro
liere subacvatice, construirea 
unor nave de cercetări’și ex
plorări oceanice.

Specialiștii niponi examinează, 
de asemenea, posibilitățile de 
utilizare, într-un viitor cît mai 
apropiat, a energiei nucleare în 
metalurgie — la topirea oțelu
lui — fapt care va elimina coc
sul de furnal, atît de costisitor. 
In domeniul cosmonauticii, se 
prevede ca peste doi ani să-și ia 
startul o rachetă japoneză cîn- 
tărind 120 000 kg, care va plasa 
pe o orbită terestră un satelit 
artificial de comunicații 
120 kg.

La 3843 m înălțime
Pe teritoriul Nepalului, 

poalele Everastului, a fost 
recent in folosință hotelul 
„Hilltop". Constructorii japonezi 
au dotat fiecare cameră a nou
lui hotel cu cite un tub de oxi
gen pentru musafirii care ar 
avea de suferit de pe urma alti- 

• tudinii. Această măsură este în
tru totul necesară deoarece clă
direa se găsește la 3 843 m dea
supra nivelului mării.

Cind un cumpără
tor intră intr-un ma
gazin cu frigidere și 
descoperă că o marcă 
a dispărut, își alege 
alta, în funcție de preț 
și de calitățile i 
ce. Dar cind un 
vine la chioșcul 
presă și constată 
ziarul său preferat 
mai apare, o nouă 

se face mai 
Ultimele nu- 
ale revistelor

tehni- 
•. om 

de 
că 
nu 
a-

legere 
greu, 
mere 
„Express" și „Le Nou
vel Observateur" con
sacră, largi comentarii 
dificultăților prin care 
trece presa franceză. 
Este știut că la 27 ia
nuarie, cotidianul „Pa
ris Jour“ — cunoscut 
prin condeiele sale, 
dintre care se detașea
ză in primul rind renu
mita Genevieve Ta- 
bouis, decana de vîrstă 
a comentatorilor fran
cezi — și-a încetat a- 
pariția. La 1 februarie, 
marea majoritate a 
ziarelor din Franța 
n-au apărut, ca ur
mare a unei greve de 
24 ore. Dar aceste e- 
venimente n-au con
stituit nici începutul 
și nici sfirșitul actua
lelor dificultăți. Ele au 
marcat doar formele 
tot mai îngrijorătoare 
pe care le îmbracă un 
fenomen mai vechi. 
In termeni economici, 
el răspunde legii de 
fier a societății ca
pitaliste, care deter- 

in goană după 
o concen- 

a Intreprinde-

poate chiar o < 
știință, se pierd 
sau sute de mii 
cititori. .

Procesul acesta 
noaște in Franța o 
celerație precipitată. 
Din 34 de cotidiene 
cite apăreau in 1945, 
au mai rămas în 1972 
doar 11. De asemenea, 
in provincie, din 175 
au mai rămas 88. Con
secință directă a aces
tui fapt — fără a ne
glija, desigur, nici 
dezvoltarea televiziu
nii —. numărul ci
titorilor a înregistrat

mitia, 
profituri, 
trare 
rilor in toate ramu
rile de producție. Dar 
ziarele nu sint frigi
dere. Cind dispare un 
ziar, dispare o con
cepție, atitudine.

o scădere masivă cu 
1 700 000, in ciuda spo
rului populației.

In cadrul mesei ro
tunde organizate de 
televiziunea franceză 
după evenimentele a- 
mintite mai sus, s-au 
adus la cunoștința pu
blicului cifre care pun 
în lumină marile difi
cultăți financiare prin 
care trec cele mai 
multe ziare. Majori
tatea ziarelor se vind 
cu .50 de centime, iar 
anunțurile publicitare 
mai aduc, in medie, 
redacției un venit de 
26 centime. In schimb, 
fabricația costă 48 de 
centime, difuzarea 26 
centime. iar salarii
le redactorilor 14 
centime. (leftinătatea 
„materiei cenușii" dă 
de gîndit tuturor co
mentatorilor .'). Așa
dar, între cost 88 
centime — și venit — 
76 centime — e o dife-

rentă de 12 centime 
care reprezintă defi
citul cotidian la un 
singur exemplar. Zia
rele care aparțin u- 
nor mari case de edi
tură își acoperă defi
citul din vinzarea al
tor publicații ren
tabile. De asemenea, 
guvernul acordă un a- 
numit ajutor finan
ciar unor ziare — a- 
jutor care nu poate 
salva insă ziarele in
dependente, ziarele de 
opinie, ce nu aparțin 
unor trusturi de presă. 
Și astfel, prin concen
trări succesive, ziarele 
dispar unul după al
tul, într-o concurență 
care nu are nimic 
a face cu 
nobile 
tipărit 
sele și 
tarilor.

Iată 
publică, precum și nu
meroase personalități 
ale vieții politice și 
culturale din Franța 
se ridică cu îngrijo
rare împotriva aăestui 
fenomen, văzind in el 
o lezare gravă a li
bertății de expresie și 
de opinie. Pentru că, 
intr-un sens mai larg, 
procesul de concen
trare a presei1 afec
tează evoluția demo
crației, reducînd tot 
mai mult posibilitatea 
de alegere a informa
ției, a atitudinii și a 
ideilor atît de com
plexe pe care le sus
cită evenimentele bo
gate și contradictorii 
ale lumii _ contem
porane.

Paul 
DIACONESCU

de 
scopurile 

ale cuvintului 
și cu intere- 

nevoile citi-

de ce opinia
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