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PREZENȚI IN MAI MUL TE ÎNTREPRINDERI

Am ales secția expediție a Uzinei „Republica" din Capitală, pentru că aici se masourn vu ne. mai mare tntOMt nUMH 
de lucru al colectivului, succesele sale. Și, intr-adevăr, se poate vorbi de succese remarcabile : in numai 5 zile, de aici au 

pornit spre diverși beneficiari, peste 500 tone de țevi in afara planului Foto : O. PLECAN

Proiectul de statut al U.T.C. prilejuiește :

PROPUNERI CONCRETE, DEZBATERI 
FRUCTUOASE, O LARGĂ ADEZIUNE !

Ancheta noastră : MILITANTISM 
Șl COMANDA SOCIALĂ IN AfcTA

Proletari din toate țările, uniti-vă!

<

INDUSTRIALE, REPORTERII NOȘTRI AU URMĂRIT: 1
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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PULSUL PRODUCȚIEI
AN

1

Practica în

LA ÎNCEPUT
IA COMBINATUL PETROCHIMIC-BRAZI

Primele succese
prefigurează

rezultate meritorii

• CONSTRUCTORILOR 
FABRICII DE TRIMETILAMI- 
NA DIN CADRUL COMBI
NATULUI PETRO-CHIMIC 
BORZEȘTI.

In cursul anului trecut in
vestiția la care lucrați _ tre
buia să intre în funcțiune; 
angajamentul nu a fost ono
rat, astfel că în continuare 
sîntem obligați să ne apro
vizionăm cu trimetilamină 
din import- Vă reamintim 
pe această cale că este ne

DE

• PLANUL CINCINAL A FOST ÎNDEPLINIT LA î bECEMBRIE 
1970. S-AU CREAT ASTFEL PREMISE PENTRU OBȚINEREA 
UNEI PRODUCȚII SUPLIMENTARE ÎN VALOARE DE 160 MI
LIOANE LEI.

• ÎN PRIMELE 5 ZILE ALE NOULUI AN : PREZENȚA SUTA LA 
SUTĂ, FUNCȚIONARE IREPROȘABILĂ A UTILAJELOR.

• IN 1971, VA FI REALIZATĂ O PRODUCȚIE SUPERIOARA 
PROIECTULUI CU 10 LA SUTA LA POLIETILENA, 5 LA SUTA 
LA FENOLI, 2 LA SUTA LA ACETONA.

TELEGRAME 

EXPRES
cesar să impulsionați ritmul 
lucrărilor. O nouă devansa
re prejudiciază activitatea 
secției noastre de dorură 
de caolină.

În încercarea de selectare 
a celor mai reprezentative 
fapte, a celor mai convin

gătoare succese obținute de con
structorii de motoare de la 
Uzinele „23 August" din Ca
pitală în primele zile ale 
noului an — nu atît cifrele 
— deocamdată mai greu de 
calculat, nu atît notațiile

La data de 22 decembrie 1970, 
Combinatul petrochimlo 
Brazi și-a realizat sarci

nile de plan anuale la toți 
Indicatorii. Faptul a permis ca 
în zilele rămase pînă la 1 ia
nuarie să fie obținută o produc
ție importantă peste plan. Fără 
alte comentarii suplimentare, 
informația, prin ea însăși, vor
bește elocvent despre eforturile 
unui an întreg, de preocupările 
existente pentru a produce mai 
mult șl mai bine, folosind inten
siv timpul de lucru, utilizînd la 
întreaga capacitate instalațiile șl 
utilajele aflate în dotare. Toto
dată ne este oferit punctul de 
referință pentru abordarea su
biectului care constituie obiec
tul investigațiilor noastre : Cum 
s-a debutat în noul an al cinci
nalului, caracterizat prin aceea 
că în paralel cu creșterea de 
6 procente a sarcinilor de plan 
față de cele ale anului precedent, 
Ia principalele produse sînt pre
văzute îmbunătățiri substanțiale 
ale calității. Notăm, la început, 
precizarea tovarășului Marin 
Vasilescu, șeful serviciului plan.

— Rețineți — ni se spune — 
că specificul fabricației noastre 
Impune „foc continuu", cu alte 
cuvinte, cu excepția reviziilor 
periodice, instalațiile nu trebuie 
să se oprească nici o clipă.

Și Intr-adevăr, combinatul a 
continuat să producă din plin în 
toate cele 5 zile ale noului an. 
în acest interval nu s-a constatat 
nici un fel de defecțiune teh
nologică. Explicația ? Pe secții, 
cele trei schimburi au fost asi
gurate complet cu oameni bine 
pregătiți, materie primă și piese 
de rezervă. Nu s-a înregistrat 
nici o absență nemotivată, nici 
o întîrziere de la program,

Vîrsta medie a salariaților 
Combinatului petrochimic Brazi 
este sub 27 de ani. Sîntem, prin 
urmare, pe deplin îndreptățiți

să cerem unuia din cei aproape 
1 200 de tineri cîți lucrează aici, 
și anume tovarășului Mihaj Pău- 
nescu, operator șef în cadrul 
secției olefine — să ne împăr
tășească cîteva din impresiile 
sale legate de demarajul în noul 
an, al campartimentului din 
care face parte.

— Aș vrea să depășesc într-un 
fel cadrul întrebării și să vor
besc mai întîi despre cursurile 
de perfecționare profesională, 
cu durata de trei luni, încheiate

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a 111-a)

• ÎNTREPRINDERII DE 
TRANSPORT PLOIEȘTI.

Numărul de mașini desti
nate salariaților combinatu
lui este încă insuficient. 
Cursele nu respectă orariile 
întocmite de comun acord- 
Nu ne puneți obstacole în 
calea realizării acestui im
perativ.

Ordine,

disciplină

(Continuare In pag. a Ill-a)

și opțiunea 
profesională

LA UZINELE 
„23 AUGUST" 

BUCUREȘTI

spectaculare impresionează cit 
mai ales atmosfera de muncă 
din secție, dominată de se
riozitate, de optimism, de certi
tudine. Toate mașinile, toate 
utilajele se află zi și noapte în 
funcțiune.

R. GAL

DE CE 574 Ă GOALE
AMFITEATRELE SPORTULUI

UNIVERSITAR ?

în lumea studen
țească din nou at
mosferă de amfi

teatru...

Ce gindesc elevii 
claselor a X-a despre 
viitoarele lor profesii

Șooala de 10 ani rămins, evi
dent, o școală de cultură gene
rală; inutil deci să așteptăm de 
la ea rezultate definitive în ceea 
ce privește însușirea deplină a 
unor meserii, dar în deschide
rea orizontului ți in formarea 
idealului profesional ea joacă un 
rol deosebit.

Am adresat unui număr de 
215 elevi ai clasei a X-a din cî
teva școli generale din județul 
Caraș-Severin, întrebări cu privi
re la perspectivele întrezărite de 
ei după absolvirea școlii genera
le de 10 ani. In investigația noas
tră am pornit de la o dată cer
tă si anume că din totalul de 
215 elevi — 160, adică o pro
porție de aproximativ 75 la sută 
s-au îndreptat mai întîi spre alte 
forme de învățămînt, supunîndu- 
se, unii dintre ei, la două sap 
chiar trei examene de admitere, 
pendultnd uneori între școala pe
dagogică și liceul industrial de 
construcții.

Am vrut să vedem în ce măsu
ră cei 160 de „candidați perma-

VERONICA BÎREĂDEANU

(Continuare în pag. a V-a)

I STUDENȚI BENEFICIAZĂ 
BINEFACERILE SPORTULUI ?

. . .

i
i
i PATRIAi

(CITIȚI AMĂNUNTE ÎN PAGINA A 2-A)

Cifrele prezentate de către ac
tiviștii sportivi cu care am stat 
de vorbă Indică, fără echivoc, 
faptul că sportul este practicat 
cu regularitate și cu o oarecare

AL „SCINTEII TINERETULUI'

Diferite sondaje și statisticile întocmite confirmă faptul că, 
în ultimii ani, contrar așteptărilor ți măsurilor întreprinse, un 
număr tot mai mic de studenți ți, în special, de studente, îți 
dedică o parte din timpul lor liber sportului. Necesitatea prac
ticării sportului în mod obițnuit, diurn de către tineri în general 
si de către studenți în special, credem că nu mai trebuie sub
liniată sau demonstrată. Ziarul nostru s-a ocupat ți cu alte 
ocazii de criza prelungită ce se resimte în activitatea sportivă 
de masă din mediul universitar, ți tocmai pentrucă situațiile, 
fenomenele surprinse atunci se mențin, revenim din nou asupra 
mițcării sportive de masă din cîteva centre universitare.

Aria anchetei noastre cuprinde centrele universitare București, 
Cluj, Timițoara, lăți. Brașov, Petroșani, Pitești ți Oradea.
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laintensitate doar de circa 7 

sută dintre studenți, acest pro
cent reprezentînd pe sportivii de 
performanță și semiperformanță 
din cadrul cluburilor universi
tare. în această categorie nu in
tră, firește, ceea ce se înțelege, 
în mod uzual, prin sportul de

sutămasă. Aproximativ 25 la 
dintre studenți — cei cuprinși 
în anul întîi de studii — prac-

V. CĂBILEA
O. PĂUN

(Continuare în pag. a V-a)

Tinerii Petre Drăgan ți Tra
ian Borcea, din atelierul de 
montaj a secției motoare a 
Uzinei 23 August, ți-au înțe
les atribuțiunile: verificarea 
ți ajustarea cu maximă răs
pundere a fiecărei cate înainte 

de montarea piesei.

In cinstea celei de 
aniversări a P. C. R. participați la Eu te-am făcut,

eu te distrug"

Punîndu-și paginile la dispoziția cititorilor și colaboratorilor săi din întreaga țară și de toa
te vîrstele, fotografi amatori sau profesioniști, ziarul nostru își propune să se constituie, prin 
intermediul tiparului, într-o expoziție permanentă, cuprinzînd imaginile cele mai sugestive 
si mai realizate artistic, imagini dedicate temei:

IN ANII SOCIALISMULUI

• Coman Constantin-senior „aranjează" viața lui Coman Con- 
stantin-junior • Gestionarul cu trei condamnări la activ drj- 
muia salariul propriului său fiu, făsîndu-î, „mărinimos", pentru 
existență, cîte 5 lei pe zi e Pe bună dreptate hoțul de drept 
comun a luat locul în boxa acuzaților, dar cu infractorul moral 
cum rămîne ?

Mă așezam dimineața la rînd, 
iar cînd ajungeam la ghișeul ci
nematografului, ceream cu un 
glas 4—5 bilete a cite 2—3 lei 
și-ntindeam mina dreaptă; apoi 
schimbam mina și ceream, cu alt 
glas, încă șase bilete. Pe urmă, 
iar treceam la rînd ți iar repe
tam „figura". Acum, iama, merge 
mai ușor : e de-ajuns să ai două 
feluri de mănuși. Nici nu mai 
trebuie să-ți schimbi glasul cînd 
treci prin fața casei de bilete..." 
„Pe Breaoianu, la 61, oe-ai fu-

rat ?“. „N-am furat. Acolo, a fost 
o... tentativă !“

Îl privim pe eroul principal al 
dialogului de mai sus. Arată în
tocmai cum ni-1 imaginam din 
descrierea mamei sale care se 
adresase, printr-o scrisoare, re- 
dației.

I se spune Lordu, nume im
pus între cei de pe bulevard, pe

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a V-a)

PAȘI SPRE 
CONGRES

de PETRU POPESCU

Planeta noastră, din ce în ce mai bătrînă, n-a fost nici
odată mai tînără. Paradoxul acesta e cunoscut de toată 
lumea. Ca niciodată nu și-a cunoscut pămîntui mai bine 
vîrsta, acum, cînd istoria face autopsia rocilor și le mă
soară vechimea cu aparate electronice. Rămășițe străvechi 
au fost recercetate pentru a se dovedi că sînt de fapt mult 
mai vechi decît ne închipuiam, și că sub ele zace în etaje 
o vechime și mai mare, necuprinsă încă. Această conștiin
ță a vîrstei e combătută însă zilnic de explozia de tineret 
care a cuprins tot pămîntui. Studiile demografice nu mai 
prididesc cu cifrele, savanfii elaborează teorii fine despre 
sensul acestei explozii, iar între timp numărul pămîntenr- 
lor tineri și foarte tineri crește. E poate cel mai sigur și 
mai îmbucurător semn că specia umană n-a obosit. Rase 
dintre cele mai vechi, popoare cu istorie milenară sînt re- 
vitalizate de o generație tînără mai numeroasă decît ori- 
cînd. Pentru că tinerii sînt, într-un sens, o solidaritate in
ternațională, și idealurile vîrstei lor îi unesc peste grani
țe și limbi. Luînd un tînăr din orice națiune a lumii, avem 
cele mai mari șanse de a descoperi în el un om cu for
mație științifică, sau în orice caz pe care contactul cu știin
ța l-a modelat adînc, dar în același timp un om cu un 
considerabil fond de cultură (indiferent că e făcută în bi
bliotecă ori la televizor), un om cu idei de stingă, un om 
care caută adevărul, care iubește libertatea, care aprobă 
democrația, și al cărui mare idealism e pacea și fraterni
tatea între națiuni, lată, vom spune, un tip de tînăr în care 
ne putem situa încrederea și speranțele.

România, ca multe alte națiuni, e și ea o națiune 
în care tineretul, numeric, predomină. Nu mai e 
nevoie să spunem că tot efortul înaintașilor noștri, 
de la război încoace, și chiar de la Decebal și 
Traian încoace, nu poate fi fructificat pe deplin 
decît dacă tinerii de azi se vor dovedi serioși, capa
bili, harnici, maturi, adică dacă tinerețea lor va fi perma, 
nent dublată de o adevărată... bătrînețe, în sensul expe
rienței și înțelepciunii. Exemple de ctitori sînt destule în 
viața și istoria națiunii noastre. Semnificația acestor exem
ple trebuie să pătrundă în efortul tineretului. Altfel, lacri
mile, sudoarea, sîng'ele, cerneala care au curs de atîteâ 
ori în atîția ani se vor dovedi în zadar. Responsabilitatea 
care cade pe acești umeri încă fragezi e colosală, dar, la 
urma urmei, viața nu le cere tinerilor decît să-și ia vîrsta 
în serios. Să nu risipească darurile pe care le au. Să le 
păstreze, să le îmbogățească. Tinerețea nu trebuie să în
semne dezordine, nici fizică nici mintală, și tînârul debu- 
solat de fapt nici mj mai e tînăr, căci neîncrederea, scep
ticismul, gustul amar al înfrîngerii, sînt ale altei vîrste.

Mă gîndesc la toate aceste probleme ale tineretului în 
aceste zile și săptămîni cînd se pregătește un nou congres 
al tineretului românesc. Va fi un congres important în con
știința tineretului nostru, o treaptă către afirmarea și îm
plinirea idealurilor acestui tineret. Dar, în așteptarea aces
tui congres, și în continuarea lui, se cere o neobosită 
muncă.

I
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„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET !
<

Primele acțiuni ale a- 
nului 71.
PRIMII SECRETARI A 5 
COMITETE JUDEȚENE 
U.T.C. NE INFORMEA
ZĂ DESPRE :

„DRUMUL LUI TUDOR"

simbolic 
străbate

Aniversind 150 de ani de la 
revoluția condusă de Tudor 
Vladimirescu, o ștafetă a tine
retului, denumită ’ ' " 
„Drumul lui Tudor", 
în aceste zile — ne spune tova
rășul Gheorghe BERCA — iti
nerarul parcurs în 1821 de pan
durii lui Tudor. între 18—24 fe
bruarie va avea loc „Săptămî- 

.na Tudor". Acțiunea se va fina
liza cu tradiționala serbare de 
la Padeș.

în agenda de lucru a Comite
tului județean Gorj al U.T.C. 
sînt înscrise numeroase alte ac
țiuni, între care Festivalul cul- 
tural-artistic-sportiv „Te cîn- 
tăm, te slăvim partid" și „Fes
tivalul cîntecului, dansului și 
portului gorjean" de la Tis- 
mana.

„LA TRECUTU-ȚI MARE, 
MARE VIITOR'

30 000 de tineri din fosta ceta
te de scaun a Moldovei, Iași 
participă la concursul „La tre- 
cutu-ți mare, mare viitor". Fa
za județeană va fi urmată de un 
spectacol reprezentativ susținut 
la Casa de cultură a tineretului 
și studenților. Din relatările to
varășului Gheorghe MACOVEI 
am mai reținut concursul tine
rilor cooperatori cu tema „Tra
dițiile luptei revoluționare a po
porului român", întrecerea 
membrilor cercurilor de creație 
și a cenaclurilor literare din ju
deț, concursul „Școala mea, 
mîndria mea" la care participă 
elevii școlilor profesionale și ai 
liceelor de specialitate. în luna 
mai, formațiile premiate ale e- 
levilor din acest? școli vor pre
zenta în cinstea semicentenaru
lui P.C.R. un spectacol de gală, 
în centrul universitar va avea 
loo colocviul „P.C.R. și mișca
rea studențească" la care vor 
participa studenți din centrele 
universitare Bacău și Suceava.

ÎNTREBĂRI 
DE

PENTRU 20 000
TINERI

Comitetul 
al U.T.C. —

județean 
ne-a spus 

Ioan DRAGOMIR — a 
concurs intitulat ___ ,
prezență activă în viața inter
națională". In cadrul fazei fina
le va avea loc șl un simpozion 
cu această temă.

Mii de tineri participă și la 
concursul „Tineretul, păstrător 
al tradițiilor folclorice". Va fi 
o întrecere a creatorilor de fru
museți : obiecte de artizanat, 
cioplituri, încrustaturi, pe care 
le vom putea admira în cadrul 
unei expoziții județene. O pla
chetă intitulată „Cîte mama mi 
le-o spus" cuprinde producțiile 
folclorice culese de ștafeta care 
a străbătut satele județului in 
anul 1970, și este închinată se
micentenarului partidului.

Botoșani 
tovarășul 
inițiat un 

„Tineretul,

.LA PORȚILE LUMINII"

Tineretul mehedințean — sub
liniază tovarășul Marius COJO- 
CARU — are de ales între mul
tiplele acțiuni pe cele care răs
pund pe deplin exigențelor și 
preferințelor fiecăruia. In orașe 
au loc simpozioane cu tema „50 
de ani de luptă sub steagul 
P.C.R.“, se organizează vizite la 
muzee și la Doftana ; în licee ci
clul de 
„Istoria 
jumătăți 
român".

activități are ca temă 
P.C.R. — istoria unei 

de veac a poporului 
în aprilie în orașe va

I

u0 NOUĂ PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ

colaborare cu So

cietatea EDIC-Paris

MARC DE GAS-

TYNE

DRIAN

BERIU

ALAIN

BERIU GHIDAU,

producție a studio

ului Animafilm în

Scenariul ți regia :

GEORGES DE LA

GRANDI6RE, Tl-

Imaginea: A-

IANULI, Tl-

GHIDAU,

DEROBE

în cinstea celei de a 50-a
aniversări a P. C. R. participați la

^RWaf AL „SCÎNTEU TINERETULUI"
Punîndu-și paginile la dispoziția cititorilor și colaboratorilor săi din întreaga țară și de toa
te vîrstele, fotografi amatori sau profesioniști, ziarul nostru își propune să se constituie, prin 
intermediul tiparului, într-o expoziție permanentă, cuprinzind imaginile cele mai sugestive 
și mai realizate artistic, imagini dedicate temei:

PATRIA
Portrete ale colegilor de generație, ale das
călilor îndrăgiți și ale tovarășilor de muncă 
vîrstnici, peisaje definitorii pentru dezvolta
rea tuturor județelor, pentru avîntul multila
teral al patriei noastre, instantanee semnifi
cative desprinse din viața cotidiană (scene 
de muncă și învățătură, momente din activi
tatea cultural-artistică și sportivă), — sînt 
numai cîteva dintre multele categorii de su
biecte și modalități ce pot fi abordate în ca
drul concursului nostru, care va fi dotat cu 

următoarele :

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII A „SCINTEII TINERETULUI" 
care va fi deschisă

ÎN CINSTEA CELEI DE A 50-A ANIVERSARI A P.C.R.

Pentru profesioniști : Un premiu întîi în valoare de 1 500 
lei, un premiu doi în valoare de 1 000 lei, un premiu trei în 
valoare de 500 lei, cinci mențiuni a cîte 300 lei fiecare. 
Pentru amatori : Un premiu întîi în valoare de 1 000 lei, un 
premiu doi în valoare de 700 lei, un premiu trei în valoare 
de 300 lei, cinci mențiuni a cîte 200 lei fiecare. Lucrările 
pentru concurs (însoțite de clișeul negativ) vor fi trimise re
dacției pînă la data de 1 Mai inclusiv. Cele mai bune vor 
apare în paginile ziarului. Lucrările premiate vor fi cu
prinse în

PREMII

avea loc „Decada cărții social- 
politice", iar la sate se vor or
ganiza „Colțuri ale cărții social- 
politice”.

Anul ’71 debutează pe melea
gurile mehedințene, cu a III-a 
ediție a concursului „Cine știe, 
ciștigă”, de data asta <5u tema 
„Tipul Comunistului oglindit în 
literatura noastră", cu placheta 
de versuri „LA PORȚILE LU
MINII", cu expoziția elevilor 
școlilor profesionale „Tehnica 
se însușește din școală", cu 
„Ștafeta semicentenarului" — 
amplă manifestare culturală. Ce- 
l.e mai multe acțiuni culturale 
își vor găsi finalizarea în tradi
ționalul festival „Primăvara 
mehedințeană".

DUNĂRE, DUNĂRE

La Tulcea, orele 
folosite de foarte 
pentru colectarea

libere sînt 
mulți tineri 

metalelor 
vechi. Luna ianuarie — ne in
formează tovarășul Alexandru 
RIZU — a fost declarată „Lu
na colectării metalelor". Anga
jament : 450 de tone. Este prima 
mare acțiune a anului ’71. Peste 
puțin timp în Tulcea se va des
chide un magazin alimentar al 
tineretului, care va înlesni un 
permanent schimb de experien
ță ah tinerilor din comerț. Agen
da economică mai consemnea
ză: bilunar, informări tehnice 
în unitățile economice, o largă 
consfătuire a tinerilor mecani
zatori din județ privind proble
ma reparațiilor mașinilor și u- 
tilajelor, 1 800 ha. redate agri
culturii prin defrișări și dese
cări, 70 ha. împădurite.

Festivalul de muzică ușoară 
„Nufărul alb" se va afla la cea 
de a III-a ediție, iar in colabo
rare cu Comitetul județean pen
tru cultură și artă se vor orga
niza un concurs de creație lite
rară și „Festivalul folcloric al 
orașelor dunărene".

LIDIA POPESCU
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180 DE TITLURI ÎN 
EDITURA TEHNICA

a- 
cu

de 
de

In acest an. literatura tehnică 
din tara noastră se va îmbogăți 
cu noi lucrări de specialitate 
care tratează probleme actuale 
ale activității practice și științi
fice.

Continuînd o tradiție mai ve
che — de notat că numai în 
nul 1970 a editat 160 titluri 
un tiraj de 870 000 exemplare 
Editura Tehnică va scoate 
sub tipar un însemnat număr 
lucrări cuprinzind studii și cer
cetări originale ale unor oameni 
de știință români, articole, ma
nuale, însumînd circa 180 titluri 
într-un tiraj de peste 1 100 000 
exemplare. Vor fi publicate o 
serie de manuale inginerești cum 
sînt : manualul inginerului me
canic, manualul inginerului chi
mist, care conține elemente noi, 
necesare reciclării cunoștin
țelor cadrelor de specialitate, 
precum și lucrări din ciclul cal
culatoarelor moderne etc. Aces
tora li se vor adăuga numeroase 
traduceri din engleză, franceză, 
rusă și din alte limbi privitoare 
la unele concepții și soluții mo
derne de rezolvare a complica
telor probleme tehnice ridicate 
de producția industrială. Tot
odată, lucrările reprezentative 
pentru spiritul creator și inven
tiv al oamenilor de știință și 
specialiștilor români apărute în 
editură, vor fi prezentate la di
verse tirguri și expoziții orga
nizate în țară și străinătate.

FALȘII OFIȚERI... Irimia 
Nicolae, om căsătorit și tată 
de copii (26 ani) și Lungu 
Dumitru (23 ani), recidivist 
au pindit pînă cind priete
nul Silviei Dogaru a plecat 
de-acasă, lăsind-o singură. 
Apoi au năvălit înăuntru și, 
cunoscind situația lui S.D. 
(care, lipsită de ocupație, 
vagabonda prin Galați) i-au 
cerut actele sub pretextul că 
sînt ofițeri de miliție. Apoi 
și-au azvirlit „măștile", au 
Iovit-o și au violat-o pe S.D., 
indiferenți ia strigătele ace
steia. Zgomotele au atras 
insă atenția vecinilor, care 
au anunțat organele de or
dine și, astfel, infractorii au 
fost surprinși la locul faptei 
de doi ofițeri de miliție. De 
data aceasta veritabili.

PRINȘI DUPĂ 6 ORE... 
tntoreîndu-se acasă, seara, 
de la lucru, I.C. — munci
tor din Suceava — a fost a- 
iacat de doi necunoscuți 
:are l-au trîntit in zăpadă 
l-au lovit și imobilizat, apoi, 
luindu-i ceasul, banii și o 
parte din haine s-au făcut 
nevăzuți. Mantia nopții nu 
le-a putut însă acoperi ur
mele. La numai 6 ore după 
comiterea actului lor tilhă- 
resc, Ioan Olteanu (21 ani) 
din Scheia (Suceava), și Fe- 
raru Emil (18 ani) — fără 
ocupație, au fost prinși de 
un lucrător de miliție. O- 
biectele au fost restituite 
victimei.

O CIUDATA ETICA PRO
FESIONALA... Conform ar
ticolului 1 lit. b din Decretul 
153/1970, Dragu Maria (21 am) 
și Păcuraru Elena (19 ani) 
au fost condamnate la două 
și, respectiv, 3 luni închisoa
re corecțională. Cele două 
tinere își „exploatau" calită
țile fizice, acostînd diferiți 
necunoscuți. Atenția ne-a 
fost însă reținută in mod 
deosebit de un fapt colateral, 
care, practic, scapă posibili
tăților de penalizare ale justi
ției. Este vorba de modul în 
care a fost favorizată activi
tatea uneia dintre cele două 
contraveniente. Dragu Maria 
era muncitoare la C.I.L. Ti
miș, dar vagabondajul ei, 
diurn sau nocturn, nu se îm
păca deloc cu obligațiile de 
serviciu, făcînd-o să aibă nu
meroase absențe nemotivate. 
Și atunci s-a ivit salvarea, 
în persoana unor medici de 
la policlinica C.I.L. Timiș, 
care i-au eliberat Măriei D. 
mai multe certificate medi
cale, solicitînd și obținînd, 
în schimb, grațiile acesteia. 
Ceea ce pune într-o lumină 
penibilă modul în care cei 
trei au înțeles să respecte 
etica profesiunii de medic.

Discuri noi
Printre noile înregistrări „E- 

lectrecord" semnalăm discul 
dedicat Cvartetului „Muzica", 
avînd drept prim violonist pe 
George Hamza, care interpre
tează două opusuri beethove- 
niene, și discul cuprinzind So
nata pentru vioară și pian de 
Pascal Bentoiu (interpreți Ște
fan și Valentin Gheorghiu) și 
Sonata pentru violoncel 
de Valentin Gheorghiu 
preți Radu Aldulescu și 
tin Gheorghiu).

și pian 
(inter- 
Valen-

L S.

In atenția celor ce stu
diază Istoria Partidului 
Comunist Român și a 
mișcării muncitorești în 
cadrul învătămîntului 
de partid (1970—1971)

Revista „Anale de Istorie" a 
deschis, incepind cu nr. 6(1970, 
o rubrică permanentă, intitula
tă : în ajutorul celor ce stu
diază istoria Partidului Comu
nist Român și a mișcării mun
citorești din România. Rubrica 
cuprinde un ciclu de consultații 
în care sînt expuse probleme
le din tematica orientativă pen
tru învățămîntul de partid 
(1970—1971), apărută în revista 
„în ajutorul propagandiștilor", 
nr. 9—10/1970, pe următoarele 
tenie mari :

1. De la începuturile mișcării 
muncitorești si pînă la crearea 
P.C.R. (in nr. 6/1970) ;

2. Mișcarea muncitorească. în-

și 1933 (în nr.

3. ] ____ __
antifasciste. 1934—1944 
2/1971) ;

4. Desăvîrșirea 
burghezo-democratice 
cerea la revoluția 
(în nr. 3/1971).

anii 
1/1971) ;

P.C.R. în fruntea mișcării 
(în

revoluției 
și tre- 

socialistă
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— Bună ziua.
— Bună ziua.
— Aveți skiuri ?
— N-avem skiuri !
Acest început de dialog a a- 

vut loc într-una din zilele tre
cute în... ceasornicăria din Pre
deal, intre subsemnatul și Ion 
Codîia, responsabilul Centrului 
de închiriat skiuri, deschis aici 
de U.J.C.M. Brașov. Paradoxal, 
un centru al sporturilor de iar
nă cum e Predealul nu poate 
oferi amatorilor — care dintr-un 
motiv sau altul, nu dispun do 
echipament personal — decît 60 
de perechi de skiuri, 60 de pe
rechi de bocanci, 30 de săniuțe, 
60 de hanorace etc. Și cind te 
gindești că, zilnic, aici sosesc 
sute și sule dc turiști, ca să nu 
mai vorbim de studenții sau e- 
levii veniți la odihnă ori de pe
rioadele de vîrf, sin bată și du
minică !

Un dialog asemănător am 
purtat și la Păltiniș-Sibiu cu 
Ilie Armeanu, responsabilul 
clubului din stațiune, de la ca
re am aflat că întreprinderea 
balneo-climaterică Păltiniș pu- 

” J!—*;■ de
sporturi de iarnă 

19 perechi de skiuri și cî- 
săniuțe ! Or, numai în ul- 
perioadă, la Păltiniș au

ne la dispoziția doritorilor 
a practica 
doar 
teva 
tima

arti- 
Isto- 
Spe- 
con-

In afară de acestea, la finele 
fiecărei consultații vom insera 
o bibliografie cu studii și 
cole apărute în „Anale de 
rie", începind cu anul 1967. 
cificăm că revista poate fi 
sultată la bibliotecile comitete
lor de partid și la toate biblio
tecile mai importante din orașe 
și comune mai mari.

De la caz la caz, in biblio
grafie vom recomanda și unele 
lucrări sau capitole care pot fi 
folositoare unor studii mai com
plete, îndeosebi pentru propa
gandiști.

In vederea procurării la timp 
a revistei „Anale de Istorie", 
REINNOIȚI ABONAMENTELE. 
Abonamentele se fac la oficiile 
poștale, prin factorii poștali și 
difuzorii din întreprinderi, insti
tuții și de la sate.

Prețul unui abonament pe un

Misterele planetei Ve 
nus

.rcetărilor intre- 
automate șo
ca atmosfe- 

conține 97 •/• 
nu mai mult 
mai mult de 

cca

Ziarul „Izvestia" publică, 
sub semnătura lui I. Surkov, 
doctor în științe fizico-inate- 
niatice, un articol consacrat 
problemelor studierii planetei 
Venus. 11 reproducem în rezu
mat.

Depărtarea minimă a plane
tei Venus de Pămînt este de a- 
proximativ 40 milioane de kilo
metri. Mai mult decît oricare 
altă planetă, ea se aseamănă cu 
Pămîntul din punctul de vede
re al dimensiunilor, masei, 
densității medii și în ceea ce 
privește un șir de alți parame
tri. La fel ca și Pămîntul, Ve
nus posedă o atmosferă și un 
strat de nori

In urma 
prinse de stațiile 
vietice s-a stabilit 
ra planetei Venus 
bioxid de carbon, 
de 2 •/• azot, nu 
0,1 •/, oxigen și, în medie, 
0,05 •/• apă.

După conținutul de umidita
te în straturile superioare ale 
atmosferei a fost determinat ni
velul de condensare a vaporilor 
de apă, adică limita inferioară 
a stratului de nori care se află 
la aproximativ 60 km de supra
față (pe Pămint masa funda
mentală de nori se află la o 
distanță de numai cîțiva kilo
metri de suprafață). Este de pre
supus că grosimea stratului de 
nori al planetei Venus este de 
cel puțin 8—10 km. Cu toate a- 
cestea, pe Venus e foarte puți
nă apă și ea toată se află in 
atmosferă. Existența unor rezer
voare de apă pe suprafața pla
netei Venus este exclusă din 
cauza temperaturii ridicate.

Profunzimea atmosferei pla
netei Venus este de aproxima
tiv 52—53 de kilometri. Din da
tele furnizate de „Venus-5" și 
„Venus-6" rezultă că presiunea 
la nivelul mediu al suprafeței 
planetei este de cca 500 at, iar 
temperatura — de cca 500°C.

C'omparind
două planete, ne putem convin
ge că ele au, pe cit se vede, o 
origine unică. Numărul total al 
componentelor ușor volatile (și, 
în particular, al celor care in
tră în compoziția planetei Pă
mint și planetei Venus) care 
s-au degajat în cursul diferen
țierii materiei planetelor este 
aproape același. Pe Venus, din 
cauza temperaturii mai inalte, 
unele componente au trecut în
să în atmosferă (ca, de pildă, 
bioxidul de carbon). Pe Pămînt, 
bioxidul de carbon, mai precis 
carbonul, este fixat în carbona- 
ții rocilor sedimentare și în hi- 
drosferă. Aceasta determină 
principala deosebire în compo
ziția atmosferei planetelor. Știm 
încă prea puțin despre stratul 
de nori al planetei Venus, des
pre structura, compoziția și gro
simea sa, încă nu a fost 
cient clarificat principalul 
canism care a determinat defi
citul de apă de pe Venus. In 
multe privințe mai rămin încă 
de domeniul presupunerilor, 
lipsite de o confirmare experi
mentală concepțiile noastre des
pre o atmosferă interioară a 
planetei Venus. în sfîrșit, prac
tic nu știm încă nimic despre 
suprafața ei, și cu atit mai pu
țin despre structura ei interioa
ră. Pentru soluționarea acestor 
probleme va mai fi nevoie de 
ani îndelungați și de zboruri a 
numeroase stațiuni 

atmosferele celor

sufi-
me-

automate.

250 de stu-fost prezenți circa 
denți și peste 400 de elevi !

Glumind — așa cum ne su
gera unul din amatorii de ski 
rămași pe marginea pîrtiei — 
mai că-ți vine să skiezi pe coji 
de banană. Doar tot e sezonul 
bananelor !

Lăsînd însă gluma la o par
te, ni se pare că problema în
chirierii de materiale sportive 
de sezon a cam... alunecat din 
mîinile celor însărcinați s-o re
zolve. Nu credem că mai e ca
zul să demonstrăm aici necesi
tatea organizării unor centre de 
închiriere bine aprovizionate cu 
materiale de calitate, într-un 
sortiment variat și la prețuri 
accesibile — dacă ne gîndim că 
masa „consumatorilor" o repre
zintă tinerii

Tocmai de aceea ușurința cu 
care e tratat acest aspect în u- 
nele stațiuni de iarnă (Predeal, 
Sinaia, Bușteni, Păltiniș etc.) nu 
își mai poate găsi acoperire 
in promisiuni evazive — ca 
celea pe care le-am auzit, nu 
demult, la o consfătuire pe te
me de sezon, de la forurile 
sportive ale județului Brașov.

Deocamdată, centrele de în
chiriere sînt doar niște impro
vizații față de ceea ce ar tre
bui să fie. Slab aprovizionate 
cantitativ, fără un tarif unitar

a-
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PRIMUL CONCURS AL 
ANULUI

Sîmbătă dimineața, sus, pe 
Postăvaru, pe prima porțiune a 
Pirtiei Lupului între cabanele 
Cristianul Mare și Postăvarul 
se va desfășura primul ooncurs 
internațional de schi al anului 
in organizarea clubului sportiv 
Politehnica Brașov. La acest 
concurs (ediția a patra) au con
firmat participarea două echipe 
iugoslave „Akademik" Lublijana 
și „Akademik" Pristina, o echipă 
cehoslovacă „Slavia Tehnica" 
Brno și echipa finlandeză „Saul“. 
Concurenții străini se vor în
trece cu studenții români din 
centrele universitare București, 
Brasov, Cluj. Se vor desfășura 
două întreceri : una de slalom 
uriaș sîmbătă, și duminică sla
lom special. în ipoteza că stratul 
de zăpadă nu va permite orga
nizarea probei 
se vor disputa 
slalom special.

Ieri și azi pe 
ru și-au dat întilnire elevii Șco
lii sportive din Brasov. Con
cursul de schi care se desfășoară 
la această altitudine a adunat 
copii și juniori dornici să se a- 
firme in rîndul schiului de va
loare.

de slalom uriaș 
doar întreceri de

masivul Postăva-

A. VELE A

VASILEFotoreporterul nostru,
RANGA, a surprins ieri seară, pe 
străzile Capitalei, două imagini 

de cea mai strictă actualitate

șuncă proiectată la 
cercetări și proiec- 
industria alimen-

cele mai moderne

Unitate etalon
Printre unitățile de industrie 

alimentară aflate în construcție 
la Suceava se numără și Fabri
ca de conserve de carne și semi- 
conserve de
Institutul de 
țări pentru 
tară.

Imbinînd ... __  ______
soluții pe plan mondial, noua 
fabrică se realizează după pro
cedee aplicate pentru prjma 
dată in țara noastră. Pentru res
pectarea unor norme de maximă 
igienă s-a eliminat complet 
lemnul din secții. Ușile placate 
cu tablă din oțel inoxidabil, me
sele din material plastic ca și 
pereții din faianță elimină po
sibilitatea dezvoltării oricărui 
microorganism.

Iluminatul cu tuburi fluo
rescente protejate cu casete din 
material plastic, instalațiile 
moderne de menținere a cură
țeniei conferă noului obiectiv, 
alături de celelalte soluții, ca
racteristica de unitate etalon. 
Proiectul a fost executat de in
ginerii Dumitru Ignățoiu și Ion 
Manea.

I. VOICU

(La Predeal skiurile se închi
riază cu 7 lei pe zi, la Poiana 
Brașov — cu 12,50 etc.), fără o 
reclamă corespunzătoare, aflate 
sub tutela unei diversități de 
organe (la Predeal — U.J.C.M., 
la Brașov — T.A.P. Carpați, la 
Păltiniș — I.B.C. Păltiniș), aces
te centre sînt sortite dinainte e- 
șecului, nu atit sub aspectul 
rentabilității cit sub acela al 
funcționalității.

Numai așa se poate explica 
faptul că la Predeal și Sinaia, 
spre exemplu, amatorii de ski 
sînt la cheremul unor „particu
lari" întreprizi, care închiriază 
skiuri la prețuri de speculă. 
Ceea ce, să recunoaștem, e cej 
puțin paradoxal, cind există 
skiuri (la Poiana Brașov dispo
nibilitățile depășesc cererea, 
astfel că jumătate din cele 180 
de perechi rămîn neînchiriate!), 
cind există din belșug și alte 
materiale. Faptul că cei puțin 
pe Valea Prahovei sau în alte 
regiuni turistice închirierea ma
terialelor sportive nu apare ca 
responsabilitate a unui singur 
organ duce la formarea unor 
stocuri într-un loc și la goluri 
în altul, impietează asupra ca
lității serviciului și a informă
rii celor veniți în stațiuni.

O. NEGRU

[gnem#

11,15;

Arta

URSUL ȘI PĂPUȘA ; rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Capitol (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17,15).

ȘOIMII : rulează la Capitol (o- 
rele 19,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Bucu
rești (orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30: 
16,45; 19; 21).

ȘARADA . rulează la Festival 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CIRC FARA FRONTIERA : ru
lează la Victoria (orele 9;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grlvlța (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PENTRU PACE ȘI COLABO
RARE INTERNAȚIONALA — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea generală a 
O.N.U. șl vizitei în Statele Uni
te; Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Județele 
Satu Mare, Maramureș și Sălaj; 
Prieteni de vatră veche — rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE : 
rulează ia Feroviar (orele 9; 11,15; 
14,30; 17,30; 20,30), Melodia (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA: 
rulează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30, 16; 18,30; 21).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SĂ ; rulează la Lumina (orele 
9,30—13,30 în continuare).

CAPCANA : rulează la Lumina 
(orele 16; 18,30; 20,45).

MAYERLING : rulează la Doina 
(ora 19) — Program pentru copil 
(orele 9—16 In continuare), Cosmos 
(orele 15,30; 19).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele s; 
11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ 
leazâ la înfrățirea (orele l,«ft>4; 
17,45; 20).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Buzești (orele
15,30; 18).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Buzești (ora 20,30).

RĂZBUNAREA SFINTULUI: ru
lează ia Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare); Popular (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
cegl (orele 9, 12,30; 16, 19,30), Flo- 
reasca (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,80).

100 DE CARABINE • rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

LACUL LEBEDELOR : rulează 
la Drumul Sării (ora 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Drumul Sării (orele 
16; 18).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

OMUL DIN SIERRA ; 
Glulești (orele 15,30; 18; 
torul (orele 16: 18).

PROCESUL : rulează 
rul (ora 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII :_______
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

SOARELE ALB ‘ ' ----------
LUI : 
15,45; 18; 20).

VINATOARE............................ .........
RE : rulează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30, 15,45; 18; 20,15) Tomis (orele 
9; 11,15, 13,30; 15,45, 18; 20,15) ;
flamura (orele 9; 11,15; 16; 18,15;
20.30) .

CE S-A INTIMPLAT CU BABY 
JANNE : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la Flacăra (orele 
17.45; 20).

CIMARON 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DEPARTE---- ---
LANȚUITA : 
(orele 15 30:

FEMEIA ; 
BARBAT; 
(orele 15,30; 18. 20,15).

DANSATOAREA DIN SINGA
PORE : (ora 9) ; BUNA ZIUA, 
CONTESĂ (orele 10,30; 12,30;
14.30) ; CINTĂREAȚA PRERI
ILOR : (orele 16,30; 18,45) ; ILU
ZIA CEA MARE ; O CĂLĂTORIE 
LA ȚARĂ (ora 21) ■ rulează la 
Cinemateca — Union.

rulează la
20,30), Vil.

la Viito-

rulează la

AL PUSTIU-
rulează la Pacea (orele

DE VRAJITOA-

15.30;

rulează la Vltan

DE LUMEA 
rulează la 

19).
SA SE TEAMA DE 
rulează la Progresul

DEZ- 
Rahova

^featre
Opera Română . LILIACUL - 

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURISULUI — ora 15 , 
SUZANA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I.L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : COANA CHIRIȚA — 
ora 15 ; IDIOTUL — ora 20 ; (Sala 
Studio) : CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINIA WOOLF ’ — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : D- ALE 
CARNAVALULUI — ora 20: (Sala 
studio) : HARFA DE IARBA — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
ALCOR ȘI MONA — ora 20 ; 
Teatrul Mic : PREȚUL — ora 20 ; 
Teatrul „C.I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19,30 : (Sala Studio) : NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI - 
ora 10 ; SUS PE ACOPERIȘ ...IN 
SAC — ora 20 ; (La Sala Palatu
lui): GÎLCEVILE DIN CHIOGGIA
— ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : LUMPACIUS VAGABON
DS — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu": FLOARE DE CACTUS
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : COCOȘELUL NEASCULTĂ
TOR — ora 10; TOATE PÎNZELE 
SUS — ora 16 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Cal. Victoriei) : GULIVER 
1N ȚARA PĂPUȘILOR — ora 10 ; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 10 ; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19.30 ; 
(Cal. Victoriei) : SONATUL I.U-

Ansamblul 
PE ARIPI- 

19.30; Circul 
TINEREȚII

Nil — ora 19,30 ; 
,,Rapsodia Română4* : 
LE RAPSODIEI — ora 
„GlobUS** : ARENA
— orele 10 și 19,30.

PROGRAMUL I
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba maghiară 
• 18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 18,50 
Mult e dulce și frumoasă • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cel mici ® 19,30 Telejurnalul de 
seară e 20,00 Film serial „Vi- 
docq“ (V) • 20,30 Conferință de 
presă TV cu Pompiliu Macovei, 
președintele C.S.C.A. Participă 
ziariștii Nicolae Dragoș, Andrei 
Strihan șl Manase Radnev « 21,20 
Teleglob. Șanhai — cel mai mare 
oraș din China • 21,40 Telefon pe 
note. Reluare din programul de 
Revelion • 22.25 Telejurnalul de 
noapte • 22,35 Concurs interna
țional de schi.
PROGRAMUL II
• 20,00 Deschiderea emisiunii • 

20,40 Seară de muzică româneas
că a 21,05 Buletin de știri.

»

i



PULSUL PRODUCȚIEI
• Proiectul de statut al U.T.C. prilejuiește:

II LA ÎNCEPUT DE AN

rr

DIN PRIMELE

COMENTARIUL ECONOMIC

ce se cere să

In ritm "

• •
Am început un nou on de muncă, pășim într-<un nou cin

cinal. în urmă cu numai cîteva zile am încheiat o perioadă 
de muncă rodnică în timpul căreia tînăra generație, alături 
de întregul nostru popor, urmînd cu fidelitate și încredere 
politica Partidului Comunist Român a înscris succese de 
prestigiu în cartea de aur a edificării societății socialiste 
în România.

Rezultatele globale ale ultimului cincinal, ale ultimului an, 
n-au fost încă definitivate, dar calcule preliminare indică 
îndeplinirea și chiar depășirea sarcinilor pe care ni le-am 
propus pentru această perioadă. România a realizat în ul
timii cinci ani o creștere substanțială a potențialului său 
economic, tehnic și științific. Nu este singura constatare pe 
care realitatea ne îndeamnă să o facem. Politica de dezvol
tare economică bazată pe ritmuri înalte de creștere și pe 
primatul industrializării a fost îmbogățită cu noi coordo
nate rezultate din deplasarea centrului de greutate al preo
cupărilor noastre spre laturile calitative, spre factorii inten
sivi ai producției. Noua orientare inaugurată de Congresul 
al IX-lea își va prelungi influența departe în viitor prin 
hotărîrile adoptate la Conferința Națională și Congresul al 
X-lea al partidului. Ea a inspirat principiile fundamentale 
ce stau la baza noului plan cincinal, a sarcinilor ce le avem 
de realizat în acest an.

Nu ne propunem în aceste cîteva rînduri o amplă trece
re în revistă a bilanțului atît de bogat în înfăptuiri și nici 
o analiză a principalelor orientări de viitor. O vom face 
la timpul potrivit. Astăzi ne vom opri doar, asupra, uneia 
dintre caracteristicile de bază ale dezvoltării economiei ro
mânești, strîns legată de sarcinile imediate ale acestor zile 
de început de an — ritmul ridicat de creștere a producției.

De multi ani România este cunoscută în lume prin pu
ternicul dinamism al economiei sale. în fundamentarea po
liticii economice Partidul Comunist Român a pornit de la 
realitatea obiectivă că asigurarea unor ritmuri înalte și per
manente de creștere a producției este singura modalitate 
prin care poporul nostru poate ajunge mai repede la țelu
rile propuse, poate atinge mai rapid un nivel de viață ri
dicat, plasîndu-ne pe orbita țărilor avansate din punct de 
vedere economic. Cincinalul pe care l-am încheiat n-a făcut 
excepție de la această regulă. Dimpotrivă., producția indus
trială a țării a crescut în ultimii cinci ani Intr-un ritm me
diu anual de 11,7 Iq sută, venitul național a sporit de a- 
proape o dată și jumătate iar pe această bază s-au majo
rat salariile tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

Sigur, doar simpla enunțare a acestui 11,7 la sută nu pare, 
poate, prea expresivă. Comparînd însă ritmurile obținute la 
noi cu cele realizate în cîteva dintre țările puternic dezvol
tate industrial putem să apreciem mai exact pașii făcufi spre 
atingerea țelurilor pe care ni le-am propus. Așa, de pildă, 
în perioada 1966—1968 ritmul mediu de creștere a produc
ției industriale în România a fost de 12,3 la sută, în Franța 
de 4,7, în R. F. a Germaniei 3,9 la sută, în Italia 8,7 la sută, 
în S.U.A. 5,0 la sută. Adîncind comparația pe ramuri de 
producție vom constata încadrarea României pe linia mo
dernizării economiei, corespunzător tendințelor actuale pe 
plan internațional. Ramurile de bază ale economiei, purtă
toare ale progresului tehnic — Energia electrică și termică, 
Construcția de mașini și prelucrarea metalelor, Chimia — 
au cunoscut în aceeași perioadă sporuri superioare celor 
înregistrate pe total industrie : 18,7; 16,0 și respectiv 20,5 
la sută.

Si în noul cincinal se va asigura un ritm susținut de dez
voltare a economiei naționale. Producția globală industria
lă va fi în 1971 cu 26,6 miliarde lei respectiv cu 9 la sută 
mai mare decît nivelyl preliminat de realizare pentru 1970. 
Asigurarea unor ritmuri înalte de dezvoltare, paralel cu 
concentrarea atenției spre laturile calitative ale întregii.ac
tivități economice — creșterea eficienței economice, asigu
rarea unei calități superioare a produselor, sporirea pro
ductivității muncii — va permite țării noastre să treacă la 
o etapă superioară a dezvoltării sale economice.

In această etapă am și intrat, iar bilanțul primelor zile, 
asa cum rezultă și din ancheta publicată în acest număr, 
arată că primii pași sînt de bun augur. Imperativul acestor 
zile este ca încă de la început să ridicăm întreaga noastră 
activitate la parametrii înscriși în planul de stat, să acțio
năm cu întregul potențial tehnic și de producție ds care 
dispunem. Experiența arată că realizările obținute în prima 
perioadă a anului atîrnă greu în balanța rezultatelor ge
nerale. In timp ce nereaiizările din primele zile.se recupe
rează greu, iar în condițiile adîncirii specializării și coope
rării dintre secții, dintre întrepinderi, au urmări extrem de 
nefavorabile pentru activitatea de ansamblu a întreprinde
rii, a ramurii și chiar a întregii economii. Chiar dacă aces
tea sînt recuperate, recuperarea se face adesea în dauna 
calității, forțînd mașinile sau utilajele. Rămîne, totuși, o li
vrare neritmică a produselor sau subansamblelor către be
neficiari, o transferare a propriilor neajunsuri în altă parte. 
Tocmai de aceea prezența la lucru, folosirea integrală a 
timpului afectat producției, utilajelor, înscrierea în ritmuri
le planificate, livrarea ritmică a producției marfă consti
tuie elementele hotărîtoare ale acestui început de an.

VASILE BARAC

Decalajul corespunzător
expresia
Preocuparea insistentă, ma

joră a tehnicienilor din 
secția mecanică ușoară a 

Fabricii de mașini unelte și a- 
gregate București, încă din a- 
ccste prime zile ale nou
lui an, este asigurarea de
calajului optim între uzinare 
și montare pentru a se crea 
astfel condițiile favorabile atin
gerii unei productivități înalte 
și implicit a realizării sarcini
lor deosebit de pretențioase din 
acest an.

— Care este planul zilnic in 
care trebuie să vă înscrieți ?

—1 300 de ore — ne răspunde 
maistrul Gh. Popa, secretarul 
organizației P.C.R. și putem afir
ma că am pornit destul de bine. 
Pînă marți la ora 12, adică în- 
tr-o zi și jumătate realizaserăm 
2 700 ore, deci un valoros avans 
de producție, care fără îndoială 
va fi de bun augur.

Ieri, depășirea normelor pe 
secție luase noi proporții, spre 
montaj se scurgeau tot mai mari 
cantități de piese. Explicația 
ne-a dat-o secretarul comitetu
lui U.T.C. pe fabrică tovarășul 
Ion Dragu adueîndu-ne lîngă 
freza pe care lucrează tinărul 
Ion Giurgiucă.

— Cit ați realizat azi (5.1) 7
— 16 ore și jumătate.
Făcuse deci, două norme. Nu 

ne-am putut reține mirarea. 
Maistrul Ene Benone s-a gră
bit însă să ne lămurească. Nu 
e vorba de o normă lejeră ci de 
calificarea înaltă, de maturita
tea și chibzuință acestui tînăr, 
de preocuparea lui permanentă 
pentru a învăța și a-și organiza 
activitatea. Ca el mai sînt și 
alți muncitori în secție. Tocmai 
de la ei vin acele depășiri pe 
care le amintim.

— Ne mîndrim cu astfel de 
colegi de muncă și prețuim cum 
se cuvine — reia tov. maistru 
Gh. Popa dar numai cu ei nu 
putem să ne facem planul. De
geaba ne creăm avansuri la u- 
nele repere dacă la altele ne si
tuăm sub cerințe. Pentru mon
tarea unei mașini sint necesare 
toate reperele. Ori în secția 
noastră nu toți tinerii se stră
duiesc să intre în cadența gene
rală. Este suficient ca unul sin
gur să „schimbe pulsul" pentru 
ca toată această cadență să fie 
dată peste cap.

Maistrul Popa avea în vede
re, exemple concrete. In primele 
trei zile ale noului an Mircea 
Negoiță și Ion Mihăilă, ambii 
rectificatori — nu și-au realizat 
normele integral iar Mircea 
Bucur și Marin Pelin au absen
tat de la muncă. Piesele care 
cădeau în sarcina acestora au 
lipsit astfel, de la montaj. Con
secințele sînt simplu de dedus.

— De la cine așteptați ajuto
rul în încadrarea respectivilor 
și a altora ca el, in cadența co
lectivului ?

— Se înțelege, de la organiza
ția U.T.C., pentru că toți aceștia 
sint tineri, proaspăt absolvenți

/

bunei organizări
LA FABRICA 
DE MAȘINI- 
UNELTE Șl 
AGREGATE 
BUCUREȘTI

Pricepere desăvîrșită, atenție 
maximă, gospodărire chibzui
tă a fiecărui minut de muncă 
efectivă, iată secretul prin 
care Ion Giurgiucă de la 
F.M.U.A.B., își îndeplinește 
exemplar sarcinile de produc

ție.

Supus aprecierilor deschise 
A ale tuturor uteciștilor în cli

matul de larg democratism 
care caracterizează viața în- 

£ tregii noastre organizații, pro- 
ieciiil de Statut al Uniunii Ti- 
neretului Comunist se bucură 

£ de un lar8 ecou în rîndurile 
membrilor organizației, de in- 

_ teresul legitim al tinerilor. 
V Momente distincte în ampla 

activitate depusă pentru pre- 
gătirea Congresului al IX-lea 

W al Uniunii Tineretului Comu
nist, conferințele organizații- 

• lor județene au dezbătut, cu 
un profund spirit de respon
sabilitate, nu numai preocu- 

• pările multilaterale avute în 
perioada ultimilor doi ani ci, 
și mai ales, direcțiile noi, mo

ft dalitățile calitativ superioare 
w pe care va trebui să le cu- 

noască pe viitor munca de 
educație comunistă a tinerei 
generații. Era și firesc ca dis- 

£ cutarea sub acest aspect a 
mijloacelor de influență, a po- 
sibilităților vaste de care dis- 

0 pune organizația în cîmpul 
formării la tineri a unor tră- 

—. sături de conștiință specifice 
® orînduiril socialiste, să situe

ze în centrul atenției majori- 
• tății celor care au participat

la dezbateri, și proiectul de 
Statut al Uniunii Tineretului 

• Comunist.
Exprimîndu-și acordul față 

de textul proiectului, numeroși 
• vorbitori au relevat de la tri

bunele conferințelor județene 
faptul că, prin conținutul lor, 

ftb prevederile acestui document 
w reprezintă o pîrghie eficace în 

perfecționarea continuă a ac- 
A tivității organizației de tine

ret, prin aceea că reflectă 
dar stadiul actual de dezvol- 

Q tare al vieții de organizație 
țintoid seama de posibilitățile 

• largi pe care orinduirea so
cialistă le-a creat în vederea 
participării mai active a ti- 

• neretolud la întreaga viață so-
cial-politică a țării, de com
petența și autoritatea cu care 

• intervine astăzi organizația, 
alături de ceilalți factori în 
educarea comunistă a tinerei 

• generații, în rezolvarea pro
blemelor de muncă și de via
ță ale tineretului. Ei au sub- 

_ liniat, în același timp, că noul 
proiect de Statut împlinește 
necesitatea stringentă de a da 

• expresie pe planul domenii
lor specifice ale activități
lor U.T.C. realităților care 
ilustrează în prezent ansam- 

Ob blul de atribuții și răspun
deri cu care a fost investită 
organizația de tineret de că-

Propuneri

concrete,

dezbateri

fructuoase,

o largă

adeziune!
tre partid. Definind obiecti
vele centrale de care este a- 
nimată organizația, mobiliza
rea întregului tineret la în
făptuirea programului Par
tidului Comunist, de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de formare la 
tineri a conștiinței înaltelor 
lor îndatoriri sociale, noul 
proiect de Staitut, au accentuat 
participanții la dezbaterea a- 
cestuia, înfățișează mai dar 
și modalitățile practice de 
realizare ale unui asemenea 
deziderat, căile prin care or
ganizația, desfășurînd activi
tăți complexe, 
politico-educative, 
artistice, turistice, 
dezvoltă la tineri 
permanentei perfecționări pro
fesionale, a îndeplinirii exem
plare a sarcinilor (profesionale 
și obștești, a îndatoririlor ce
tățenești, a participării active 
la creșterea avuției materiale 
și spirituale a țării. Precizînd 
direcțiile către care trebuie 
să se concentreze eforturile

mulrtiliaterale, 
cultural- 
sportive, 
pasiunea

organizațiilor U.T.C., au re
marcat numeroși delegați la 
conferințe, a cadrului în care 
acestea pot și trebuie să-și 
desfășoare activitatea viitoa
re, proiectul de Statut impul
sionează totodată promovarea 
in rîndul tinerilor a tot ceea 
ce este nou și înaintat în 
toate domeniile de activitate, 
le dezvoltă combativitatea 
față de orice manifestare re
trogradă, incompatibilă cu 
concepția materialist-dialecti- 
că despre natură și societate, 
cu trăsăturile morale ale o- 
mului înaintat.

Diversificarea și diferenție
rea activităților organizate, la 
care s-au referit o parte din 
cei care au dezbătut proiec
tul Statutului, corespunzător 
particularităților de vîrstă, 
profesie, preocupări specifice 
diferitelor categorii de tineri, 
definirea mai exactă a cali
tății de utecist, a noțiunii de 
spirit revoluționar asupra că
rora au insistat alți partici
pant la discuțiile purtate a- 
supra conținutului proiectului 
de Statut, au adus in lumină 
stadiul calitativ nou la care 
se raportează în actuala etapă 
organizația U.T.C.

Desigur, în legătură cu toa
te acestea s-au formulat și 
numeroase propuneri de îmbu
nătățire a proiectului supus 
dezbaterii, s-au făcut preci
zări asupra modalităților prin 
care prevederile esențiale ale 
viitorului Statut să fie respec
tate întocmai.

Aflate încă la început, ele 
vor deveni în zilele următoa
re to,t mai numeroase. Bogăția 
de idei a acestora, interesul 
pe care tinerii continuă să-l 
arate discutării proiectului de 
Stătut sub toate aspectele, dez
baterile care au în prezent loc 
în organizații și la care parti
cipă un mare număr de tineri, 
își vor găsi spaițijul corespun
zător în paginile ziarului lao
laltă cu răspunsurile pe care 
le vom da tuturor acelora care 
ne-au pus întrebări, tuturor 
tinerilor care au cerut explica
ții mai ample în legătură cu 
sensul unor articole ale pro
iectului de Statut. Atmosfera 
de muncă și gîndire creatoare 
care se intensifică pe măsură 
ce se apropie Congresul, își 
descoperă expresia sintetică 
In bogăția propunerilor, a su
gestiilor de îmbunătățire a ac
tivității educative a întregii 
noastre organizații, propuneri 
și sugestii cărora coloanele 
noastre le r&mîn deschise.

ai școlii profesionale, au chiar 
mare nevoie de intervenția și 
sprijinul organizației U.T.C. — 
apreciază maistrul Popa.

In secția mecanică ușoară 
ne-am mai întîlnit și cu alte dis
crepanțe. Tehnologia de fabrica
ție a unor piese de-abia acum 
se . experimentează deși s-ar fi 
cuvenit ca ea să fi fost pusă la 
punct încă din anul trecut, iar 
din rafturile magaziei de ma
teriale lipsesc o bună parte din 
materialele care încă în această 
decadă vor trebui puse în fa
bricație. Pentru compartimentul 
aprovizionare nu s-au încheiat 
încă sărbătorile ? Și o altă în
trebare pentru conducerea teh
nică a fabricii: cînd se va ho
tărî soluția cerută de ani de 
zile de secție prin care șpanul 
care acum se adună în căpițe 
lingă mașini îngreunînd trans
portul și munca oamenilor, va îi 
evacuat operativ și depozitat 
corespunzător ? Se așteaptă un 
răspuns... concret, practic.

ORDINE, DISCIPLINA
(Urmare din pag. I)

în— Cu ce ginduri ați intrat 
noul an ?

— Cu gîndul de-a ne menține 
și reprimeni — în ciuda sarci
nilor net superioare — presti
giul clștigat, cu hotărîrea de a 
ne îmbogăți și mai mult expe
riența, de a ne înfrunta cu tot 
mai multă autoritate concuren- 
ții pe piața internă și interna
țională — ne răspunde unul 
dintre muncitorii de bază ai 
secției, strungarul Marin Șurup 
secretarul organizației U.T.C. 
Și ne-am mai propus ceva adau
gă el : să excludem orice act de 
indisciplină din colectivul nostru; 
pentru ca randamentul fiecărui 
salariat să atingă cotele optime.

— Ce indică în acest sens,- 
„barometrul" primelor trei zile 
de muncă ? ■

— „Timp frumos". N-am în
registrat nici un absent de la 
muncă iar comisia de disciplină, 
care la sesizarea maiștrilor sau 
a altor conducători ai procesu
lui de producție acționează ope
rativ luînd în dezbatere diverse 
abateri din timpul producției, a 
„șomat" în tot acest timp. Spe
ram să nu se găsească nici 
de-aici înainte dintre aceia care 
să perturbe această ambianță 
de rîvnă, de seriozitate.

Cînd în dimineața zilei de 5 
ianuarie — prima zi de muncă — 
au sosit în secție, muncitorii au 
găsit o ordine șl o curățenie de
săvîrșită. Privirea le-a fost în 
primul rînd reținută de spa
țiul complet liber din hala de 
depozitare a produselor finite 
— dovadă că întreaga producție 
planificată și realizată în 1970 a 
fost expediată beneficiarilor. 
Hingă mașinile lor apoi, erau 
stivuite materialele, piesele se
mifabricate, sculele, desenele,

adică tot ce trebuie pentru ca 
muncitorul să nu mai aibă altă 
bătaie de cap decît munca efec
tivă și calitatea pieselor lucrate. 
Munca începuse așadar sub 
semnul unei judicioase organi
zări iar rezultatele aveau să se 
vadă curînd.. Primul motor din 
planul pe acest an a fost mon
tat în cursul primei zile de 
muncă și instalat pe bancul de 
probă, așa cum prevăd grafice
le de producție. In paralel ~ 
aflau în uzină piese pentru alte 
cinci motoare.

— Care va -trebui 
minanta atmosferei 
dv. în cursul acestui an ?

— Răspunderea, sîrguința, 
conștiinciozitatea, trăsături care 
îi definesc pe cei de care vă 
vorbeam și pe care va trebui să 
le cultivăm tuturor tinerilor, tu
turor muncitorilor, iată domi
nanta pe care ne-o dorim. Sînt 
calități asupra cărora, insista in 
discuțiile cu noi și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în recenta sa 
vizită în uzina noastră, sînt ca
litățile cu care vom putea să 
ne îndeplinim sarcinile com
plexe, foarte pretențioase din a- 
cest cincinal. Pentru că numai 
prin răspunderea personală a 
fiecăruia, numai prin conștiin
ciozitatea și competența sa de
săvîrșită muncitorul va ști să 
sporească valoarea fiecărui mi
nut de muncă, va ști să fie zgîr- 
cit cu el însuși atunci cînd e 
vorba de a nu precupeți nici un 
efort pentru a produce mai 
mult și mai bine.

In primele trei zile, în secția 
respectivă au fost montate 124 
motoare de 250 C.P. Afirmațiile 
tînărului inginer Mihăilescu, se 
confirmă astfel ceas de ceas, zi 
de zL

Această căpiță da țpan zace de două zile lingă o 
mașină din secția mecanică grea a F.M.U.A.B., 
stînjenind munca muncitorilor fi transportul pie

selor.

Tinărul Ion Iordache din secția mecanică ușoară 
a F.M.V.A.B. nu găsește nici o explicație în fața 
conducerii atelierului și a secretarului comitetului 
U.T.C. pentru cele două zile absentate nemotivat.

se

să fie do- 
din secția

REZULTATE MERITORII
(Urmare din pag. 1)

sfîrșitul lunii decembrie, 
această preferință ? veți

De 
în- 

pen-

la 
ce __ .
treba. Vă voi răspunde : 
tru că prin intermediul lor, 30 
de operatori de categoria 4—6 
și-au putut însuși mai multe no
țiuni concrete, strict necesare 
bunului mers al lucrărilor în 
aoest an. Să fiu mai explicit. 
Aparatele ce compun Instalația 
pe care o deservim sînt în pro
porție de peste 95 la sută auto
mate. Dacă nu cunoști, cu deo
sebită precizie cum funcționează, 
din ce sînt constituite, reglarea 
parametrilor de la separarea eti- 
lenei, de pildă, la cea mai mică 
neconcordanță de funcționare 
normală trebuie să chemi mais
trul. Maistrul însă poate fl o- 
cupat cu altceva. Se pierde timp. 
Apar impurități. Calitatea este 
compromisă. Așa însă, cunoscînd 
în detaliu întregul mecanism, 
intervenția poate fi făcută 
prompt chiar de operatorul în
suși. Bineînțeles, procentul de 
impurități scade Ia minimum. 
Produsele de calitatea I care 
în acest an în cazul etilenei 
trebuie să dîștige încă cîteva su
timi, pot fi realizate. Cele

cinci zile în care, pe lingă fap
tul că în fiecare 24 de ore s-au 
obținut 10 tone etilenă în plus, 
dar concomitent a fost îndepli
nită și condiția deosebită despre 
care vă vorbeam, conving asupra 
oportunității cursurilor de per
fecționare inițiate. Și spunînd a- 
ceasta, iată, că deși ocolind în
trebarea, de fapt sînt chiar în 
miezul el. Dar să vă mai dau 
alte cîteva amănunte legate de 
intervalul de timp în discuție, 
în noaptea de revelion, eram la 
serviaiu. Toate utilajele de re
zervă erau în perfectă stare. 
Astfel încît, prin cuplarea auto
mată ar fi putut în orice mo
ment să le înlocuiască pe cele 
în stare de funcționare, dacă 
s-ar fi defectat. Băieții veniseră 
cu toții la lucru punctuali. Din 
prima clipă și pînă în ultima, 
instalațiile au mers ca ceasul. 
Ea predarea schimbului, și acest 
lucru s-a constatat și acum, șta
feta se desfășoară în ordine, 
chiar lîngă instalație — nu în 
vestiar, cum se întîmplă uneori. 
Operatorii au făcut încă un 
control comun. Curățenia la 
locurile de muncă era și este 
ireproșabilă. în noaptea de 1, 
cînd am fost din nou în tură, 
lucrurile s-au petrecut aidoma.

De-abia în ziua a doua am fost 
îngrijorați. Se produsese un fe
nomen de înecare hidraulică la 
cabina de spălare cu apă a ga
zelor de piroliză. Exista perico
lul opririi compresorului în care 
aaz întreaga instalație 
oprită. Atenți, Nicolae

trebuia 
. . Ioniță,

secretarul comitetului U.T.C. pe 
secție și V. Hristu, au interve
nit rapid trecînd de la funcțio
narea automată la cea manuală. 
Producția a continuat. între 
timp, compresorul a fost pus la 
punct. De atunci nu s-a mai 
semnalat nimic deosebit. Cele 5 
tone peste plan zilnic s-au și rea
lizat așa după cum ne-am pro
pus.

In luna Ianuarie 1971, sarcinile 
de plan la Combinatul petrochi
mic Brazi sînt 160 tone de poli
etilenă, 190 tone de fenoli, 141 
tone la acetonă, 100 tone la eti
lenă, mai mari decît cele din 
decembrie anul trecut.

Ritmul alert al primelor zile, 
rezultatele înregistrate ne în
dreptățesc să credem că ele vor 
fi îndeplinite și depășite.

Este îmbucurător să remarcăm 
că tinerii, alături de întregul co
lectiv, înțeleg îndatoririle ce le 
revin, acționînd în concordanță 
cu cerințele existente.

LA INDUSTRIA 
LINII- 
TIMIȘOARA

Dificultățile in->

aprovizionarea 
cu materie

primă se 
si in 1971
3

La inlreprinderea Industria 
linii din Timișoara, primul nostru 
interlocutor a fost directorul teh
nic, inginerul Constantin Jche- 
leanu. „Volumul producției glo
bale pe 1971, ne-a spus directo
rul tehnic, va crește cu 525—544 
milioane lei. în acest scop am 
căutat să ne asigurăm din timp 
cu întregul necesar de materie 
primă, am îmbunătățit structura 
planului de producție in vederea 
asigurării unei corelații mai 
strinsc intre ceea ce producem 
și cerințele cumpărătorilor, am 
extins gama coloristică și dese
nele de execuție. Ca urmare, 
pînă în prezent avem acoperită 
cu contracte întreaga producție 
a trimestrului I, 85 la sută din 
cea prevăzută pentru trimestrul 
II si 40 la sută pentru trimestrul 
III.

Cu toate aceste măsuri am re
ținut existența unui mare nea
juns care împiedică și în prezent 
realizarea corespunzătoare a sar
cinilor de producție. Combinatul 
de fibre artifieiale Brăila nu-și 
onorează nici în momentul de 
față obligațiile asumate privind 
materia primă, celofibra. Deși e 
prevăzută în contract cantitatea 
de 80 Ia sută calitatea I si nu
mai 20 Ia sută calitatea a Il-a, 
prevederea nu este respectată. 
Pină în momentul de față. între
prinderii Industria linii nu i-a 
fost furnizat nici un kilogram 
de calitatea I cu toate că pentru 
aceleași motive, Combinatul chi
mic Brăila urmează să plătească 
penalizări întreprinderii timișo
rene și pentru anul trecut. în loc 
ca eforturile să fie depuse in ve
derea mersului nestingherit al 
producției, deocamdată ele sint 
cheltuite pentru soluționarea 
neajunsurilor pricinuite de ab
sența materiei primo corespun
zătoare.

'ON DANCEA

zile.se
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GRIGORE 
HAGIU

In primul rînd, mi se pare 
I limpede că literatura de cea mai 
I înaltă Calitate este chiar cea 

care caracterizează momentul 
respectiv. Un moment politic ca 
al nostru nu se poate lipsi de 

i literatura cu aplicație directă la 
fenomenul politic și social. în 
privința acestui fel de literatură 
stăruie susceptibilități de valoa
re, pentru că însuși caracterul 
ei revoluționar o obligă la înal
tă temperatură dacă vrea să-și 
respecte locul în cetate. Directi- 
tudinea este esența ei, dacă ea 
nu este exprimată ca atare, nu 
poate impresiona, nu poate mo
biliza. Să ne referim la poezii 
unde aș avea ceva de spus. 
Sînt oameni care au scris versuri 
politice într-o perioadă a litera
turii despre care nu toți 
celeași opinii, 
dintre care nu 
patos real și 
rii militante, 
parte, și asta 
unii din cei mai înzestrați, la 
aaest fel de literatură, tocmai 
pentru că s-au temut sau se tem 
de a nu fi din nou etichetați ca 
incapabili de altfel de poezie de
cît cea „de circumstanță", cum 
o numea Goethe. Dar aici nu 
este vorba de circumstanță, ln 
cazul literaturii noastre, și toc
mai extremiștii pot pune in pe
ricol, pot denatura fenomenul 
literar. Pe de altă parte, refe- 
rindu-mă strict la poezie, s-a 
mai dovedit ceva. Că poezia, în 
ciuda cantității de care am dis
pus șl dispunem și azi, este mai 
ales un fenomen al interiorizării 
— proza, teatrul mai cu seamă, 
avînd menirea 
etică. Ceea ce 
loc că poezia 
etică. în orice 
este că ele — 
au și luat-o înaintea poeziei în 
planul eticului. In poezie aștept 
încă acele mari poeme care să 
consemne epoca noastră, ele se 
pot și ivi în acest timp de cris
talizare a culturii românești. 
Asta pentru că marile teme au 
fost întotdeauna comandate — 
social comandate, și punctul cel 
mai înalt, superior al comenzii, 
este a-ți comanda ție însuți. Aici 
nu mai poate interveni posibi
litatea trădării, și cel mai au
tentic bun cîștigat de noi, adevă
rata libertate de gindire și crea
ție, tocmai asta înseamnă. Am 
scris poeme cu temă militantă, 
angajată, pentru că am simțit 
necesitatea organică de a le 
scrie, arta este o chestiune a 
individului, a artistului. A gîn- 
di și a simți comunist este o 
chestiune de etică. Dar nimeni nu 
obligă pe nimeni să-și pună con
vingerile și sentimentele pe 
hîrtie, dacă ele nu întllnesc pla
nul esteticului, al talentului la 
urma urmei.

au a-
Acești oameni, 

puțini aveau un 
necesar literatu- 
au renunțat în 

se întîmplă cu

de a fi dezbatere 
nu înseamnă de 
ar fi străină de 
caz, opinia mea 

teatrul, proza —

— Dacă ați fi la vîrsta 
debutului, cum v-ați 
păți pentru a intra 
in viața literară ?

pre; 
azi

— Dacă acuma aș fi 
vîrsta debutului și mi-aș 
seama de importanța pe care o 
joacă literatura în viața oame
nilor, m-aș pregăti mult mai 
bine pentru profesiunea de 
scriitor. Aș căuta să cunosc cît 
mai adînc 
natura, aș învăța 
graiuri streine, 
mult, mi-aș da osteneala să 
fiu în curent 
multe din cuceririle științei, ar
telor, literaturii. în ceea ce pri
vește literatura, mi-aș propune 
să scriu niște cărți nemuritoare, 
ca morii clasici oi literaturii ro
mâne și universale.

la 
da

viața, oamenii, 
mai multe 

aș citi mai

au cît mai

— Cum considerați dia
logul ev tînăra genera
ție ?

— O mare parte din scriito
rii care sînt socotiți astăzi cla
sici (și care au trecut demult 
în lumea de dincolo) m-au cin
stit, pe cînd eram tînăr, cu 
prietenia lor, mi-au acordat în
crederea și prețuirea lor. A- 
ceasta mi-a ajutat mult în for-

Aș mai spune cîteva cuvinte 
despre accesibilitate șl despre 
raportul cititor—creator. Dacă 
ceea ce am acumulat în ultimii 
ani ca experiență social-politi- 
că, istorică va fi valorificat în 
artă la cel mai înalt nivel, a- 
ceastă artă va întîlni nemijlocit 
publicul. Această „cea mai înaltă 
valoare" se caută încă — mă re
fer la momentul literar actual.

Literatura nu este o direc
ție imuabilă, profilele ei, se 
schimbă, se angajează, se dife
rențiază pe parcurs. Ceea ce 
putem face noi, scriitorii, este 
să demarcăm și să ne fie lim
pede linia fundamentală, tere
nul principal pe care trebuie să 
ne situăm, și atunci vom fi în 
aria cea mai adevărată, mai pli
nă. Din acest punct de vedere 
discuțiile sînt doar un palid re
flex al evoluțiilor interioare ale 
fiecăruia, sau ale tuturor.

Iată, ne pregătim cu toții pen
tru a cincizecea aniversare a 
Partidului Comunist Român. Un 
teren vast de desfășurare isto
rică așteaptă să fie cuprins în 
literatură. Idealul literar ar fi 
ca lucrurile să fie esențializate, 
să se realizeze transpunerea din 
domeniul concret istoric, în cel 
al filozofiei istorice, văzută de 
pe platforma foarte sigură a 
anilor din urmă ai societății 
noastre. Avem ocazia să facem o 
retrospectivă a datelor absolut 
esențiale, semnificative, neuitînd 
nici un moment stadiul de mare 
afirmare politică pe care patria 
noastră socialistă le-a atins înă
untru și în afară. Cine înțelege 
acest fenomen prin prisma ar
tistică — acela este scriitorul 
militant al acestui moment al 
României.

•J %•-> 
W

V. EM 
GALAN

Expresia „comandă socială* 
este o metaforă a publicisticii 
lui Maiacovski, o metaforă me
morabilă. Restul — depinde de 
cine o receptează și cum.

Expresia respectivă acoperă 
fără doar și poate un concept 
fundamentai care atrage atenția 
că 
za 
ta îmi amintește cunoscutul joc 
al 
căruței.
drumului și pîndeam căruțele, 
strigînd la căruțaș că i se învîrte 
roata. Nouă oazuri din zece, o- 
mul oprea și verifica, realizînd 
cum s-ar spune, în primul mo
ment valoarea extrinsecă, și nu
mai după aceea pe cealaltă, in
trinsecă. Vreau să spun că roata 
se învîrtea șl noi observasem 
asta, roata era adevărată. Nu
mai că era altceva decî* ceea

un artist există pe ba- 
unei comenzi sociale. Aceas-

copiilor de la țară cu roata 
Stăteam pe marginea

răspunsul : să scriu pentru cît 
mai mulți oameni, să scriu, de 
se va putea, pentru întreaga 
lume. Dacă auziți vreodată un 
scriitor care declară că nu-l 
interesează dacă este sau nu 
este citit să știți că acela nu 
este sincer. Scriem pentru oa
meni, scriem oa să fim citiți de 
oameni, scriem ca să înfrumu
sețăm, și, dacă vreți, să îmbu
nătățim viața oamenilor, a po
poarelor. Cititorul ideal ? Citi
torul ideal este cititorul care 
iubește cărțile, le caută, le ci
tește și le păstrează pentru a 
le reciti. Cunosc mulți cititori 
de acest fel și ori de cîte ori 
mă întllnesc cu ei le string mîi- 
nile în semn de dragoste, în 
semn de mulțumire.

— In ce condiții cre
deți că opera literară 
poate deveni nu numai 
purtătoare de istorie, dar 
și făuritoare de istorie ? 
Există la noi romanele 
politice de core avem 
nevoie ?

— în zilele noastre literatura 
este nu numai purtătoare de is
torie, — ci și făcătoare de is
torie. Mă refer, bineînțeles la 
literatura care ne vorbește de

ce ne închipuiam noi. Problema 
este și ml se pare foarte clară, 
ea necesită " "
Un psiholog spunea că gra
nița dintre 
tate nu este tangentă la individ, 
ci trece chiar printr-însul. Este 
cazul scriitorului. Noi, oamenii 
ne transmitem ereditatea pe 
două căi, biologică și socială — 
ereditate socială ca un concept 
de sine stătător care conține tot 
ce este omenie în noi și se ex
primă în tendința speciei de a 
înmagazina în individ întreaga 
ei experiență —--x»
timpului său. 
ca omenirea să 
tare, de la bun început pri
mele manifestări umane au fost 
de fapt elemente de informatică.

însă argumentare.

individ și socie-

de viață și a 
Pentru aceasta, 

existe ca a-

sânte și pot dovedi îndemînare, 
dar nu pot fi chiar vapoare și 
viori. Faptul că mai există cu
vinte încrucișate care se cred li
teratură îmi amintește de cazul 
„Evans“ de care era plină presa 
de Început de veac. Evans ăsta 
era un tehnician sanitar care 
a practicat în insulele aparți- 
nînd Olandei medicina pe un 
vas, făcînd tot ce văzuse el că 
se poate face în meseria asta. 
S-a descurcat cum a putut, oa
menii mai scăpau, mai mureau, ■ 
tehnicianul s-a pensionat la bă- 
trinețe, a deschis un cabinet la 
Amsterdam și a continuat să facă 
același lucru. S-a îmbolnăvit la 
un moment dat și a chemat un 
coleg. Ei, ce a stabilit, stupe
fiat, colegul : Evans al nostru 
avea trei clase primare, își în
chipuia că punerea termometru- 
lui este o chestiune terapeutică

rul, librarul, propagandistul de 
cultură — în nici un caz însă... 
cutia de chibrituri.

însăși chestiunea temei 
preocupă demult. Noi ar 
bui să avem mai atent 
dere tema autorului, 
de tema cărților -

mă 
tre- 
ve-în

Vorbim 
, există

desigur o temă a „Idiotului-, dar 
dincolo de orice, există tema 
Dostoievski. La unii scriitori a- 
cest lucru este evident, la alții 
raportul este mai insinuant, mai 
greu de prins. Aici, în tema sa 
intimă este scriitorul comandat, 
condiționat. Dacă este vorba 
să-și facă eficient datoria ar 
trebui să-și îndrepte atenția a- 
supra acestui aspect implicat li
teraturii militante. Trebuie 
existe un acord perfect i

să 
între 

ceea ce gindim, spunem și fa
cem, pentru ca rezultatul să fie 
și de valoare și mobilizator.

nici măcar schițînd-o, imaginea 
respectivă mărginindu-ne să spu
nem că unii înțelegeau prin 
scris angajat reducerea invaria
bilă a oricărui mod de expresie 
literară la formula manifestului 
și a lozinciii. Așadar, o accep
ție îngustă dată prezenței poli
ticului în opera de artă fiindcă, 
restrîngîndu-i suprafața de ac
țiune îi diminua forța de in
fluențare. Textele declarati
ve, străveziu teziste și facil 
construite după reperele unor 
scheme standard nu pot con
vinge decît superficial despre 
adevărul și legitimitatea unei 
cauze social-politice, mai ales 
una atît de măreață și atotcu
prinzătoare ca cea a socialis
mului.

Constatăm astăzi că această 
problemă-cheie a dezvoltării li
terare din ultimele decenii e în-

MILITANTISM
Șl COMANDA

SOCIALA IN ARTĂ
Arta face parte integrantă din 
acest efort în urma căruia apar 
din cînd în cînd și semne fra
pant memorabile de a îmbogăți 
codul, mijloacele de transmitere, 
frumosul memorabil. în acest 
sens, comanda socială care a 
creat la urma urmei arta, conți
ne ambele laturi ale transmiterii 
de frumos — de la munca asu
pra codului (limbă, imagine, cu- 
vînt) pînă la conținutul bogat în 
sensuri mereu schimbătoare. în 
practica concretă a artei se ma
nifestă predilecții, multilaterali
tăți, perioade, stiluri. Sînt artiști 
care pun accent în mod delibe
rat pe concentrare, triere, dez
voltare, nu tind să îmbunătățeas
că experiența formală. Alții, tot 
în mod deliberat lucrează asu
pra codului, pentru aceștia su
biectul, tematica, devin pretexte. 
Firește, idealul este perfecta ar
monie între una și cealaltă, 
atunci idealul este capodopera, 
geniul.

De bună seamă că se pot face 
din chibrituri vapoare, viori ori 
altceva, ele pot fi chiar intere-

la fel ca „auscultarea* (el n-au- 
zea firește, nimic) șl de altfel 
era aproape analfabet. E o me
taforă bună, din păoate auten
tică. în felul acesta însă, nu te 
întîlnești niciodată cu comanda 
socială. Dacă discutăm serios o 
temă atît de serioasă, să exclu
dem deci „cazurile Evans“. Ele 
țin de mica publicitate. în dis
cuția temei pot interveni dispu
te, ele sînt de altfel motorul 
progresului, pot interveni „regîn- 
diri“ sau problema atît de acută 
a celui de al treilea factor, 
transmițătorul comenzii, liantul 
între operă și public — edito-

GABRIEL 
DIMISIANU

Problema angajării social- 
politice a scrisului o vedem as
tăzi altfel, mai adecvat și mai- 
nuanțat decît în urmă cu un de
ceniu și jumătate cînd reaua în
țelegere a unei idei nobile putea 
să mai determine în anumite ca
zuri o infructuoasă îndepărtare 
a creației artistice de la vocația 
sa firească. Nu voi reface acum,

țeleasă în termenii ei proprii, 
semnificația politică fiind un as
pect asumat și însumat realită
ții complexe a operei, unul din
tre factorii structuratori care 
configurează din adîncime viziu
nea artistului.

De altfel chestiunea angajării 
social-politice a scrisului trebuie 
considerată diferențiat, mereu 
raportată la specificul operelor, 
la tipurile de sensibilitate și 
la obiectivele pe care un autor 
țintește să le atingă. Politicul 
care este o componentă a ati
tudinii existențiale, trăiește în 
unele opere ca realitate domi
nantă, de prim-plan — exem
plele nu lipsesc nioi în litera
tura noastră, nici în cea mon
dială — iar în altele sălășluieș
te difuz diseminat în particule 
constitutive. Să lipsească cu 
totul nu e cu putință, fiindcă 
însăși evitarea de a lua o ati
tudine este reflexul unei atitu
dini. Străină scriitorului comu
nist.

Din conceptul literaturii an
gajate, militante, îmi este cel 
mai apropiat, corespunde mai 
bine structurii mele artistice, 
acela care se referă la di
namica libertății individuale a 
artistului în opțiune. în acest 
sens la noi se poate vorbi de o 
adevărată libertate de creație. 
Legătura artistului cu socialul 
există în măsura în care există 
legătura artistului cu umanul. 
Drama socială sau devenirea po
litică a unui popor acționează 
asupra artistului, îl impresionea
ză, ea trăiește chiar în artist, 
prin asumarea profundă și per
sonală. în orice caz, artistul tre
buie să aibă această calitate, ori 
nu e artist. Numai de aici și așa 
se poate naște opera militantă, 
în nici un caz din pricina unui 
impuls exterior — adică lipsit 
de substanță și adevăr. Așa în
țeleg expresia „comandă socia
lă- folosită în legătură cu actul 
de creație. Vorbesc, adică, de 
convingere, de necesitatea inte
rioară, singura capabilă să nas
că artă.

MIHAI 
ELIN

Mi se pare 
tru o artă majoră, 
calitate, 
ceptele 
teraturii __, „ ____
Cred că un bun cîștigat este se
tea de cultură și accesul larg la 
ea, dorința de nou și accesul 
deplin la el. Acestea toate apar
țin unei societăți consolidate, așa 
cum este a noastră. Socialul este 
determinant șl a scrie o poezie 
militantă — înțeleasă ca litera
tură direcțională foarte precis 
este pe cît de firesc, pe atît de 
util. Dar nivelul atins de poezia 
românească astăzi oere acestei 
poezii o respirație de mai 
mare amploare, exclude rima 
facilă, versul hilar. Exemplele 
ilustre din istoria literaturii ro
mâne, obligă prin ele însele. 
Marile idei sociale se cer tur
nate în bronz.

că a milita pen- 
de înaltă 

este unul dintre pre- 
fundamentale ale li- 

românești socialiste.

SABIN 
i' I

reglstrat o renaștere a artelor. 
Este vorba despre comanda so
cială reală, pe care o reclamă 
istoria în curs a unui popor, ne
cesitatea cultural-istorică și nu, 
numaidecît, sumarul sondaj pu
blic. Să nu confundăm un pu
blic cu poporul și un moment — 
cu momentul istoric. Arta mili
tantă este într-o continuă evo
luție. transformare, ea nu are o 
formă statică, imuabilă.

Pericolele de a înlocui adevă
rata artă militantă pot fi di
verse. In numele avangardismu
lui, de exemplu, se poate impu
ne tendința de a împrumuta în 
mod snob, nefiltrat, din exterior, 
de a înlocui o modă cu alta.

Desigur, despre avangardism 
putem vorbi și e bine 'să o facem. 
Ce înțelegem prin el ? Un răs
puns al artei angajate la nece
sitățile cultural-istoilce ale unui 
popor. Ne adresăm lumii nu prin 
ceea ce lumea poartă într-un loc 
sau altul dar prin ceea ce avem 
mai bun și mai autentic. Artis
tul adevărat nu militează pentru 
artă, ci militează pentru viață. 
Arta adevărată nu se naște din 
dialogul cu ea însăși, ci din dia
logul cu viața.

Artistul este militant șl pen
tru că are poziție fermă, susți
nută de conținutul lui inițial, cu 
o viziune umanistă permanentă 
în structura lui. Putem vorbi 
de artist, și încă militant, de 
cel care schimbîndu-și pozițiile 
părelnice, lipsit de esență, își 
poate număra pe degete convin
gerile, de fiecare dată „funda
mentale" ? Nu poți milita pentru 
ceva care moare și nu poți muri 
spiritual dacă ești cu adevărat 
militant. Privind cu atenție vom 
constata că nu descoperim artiști 
adevărați care au fost militanți 
numai în vremea lor. Desigur, 
ei au fost așa în primul rînd în 
vremea lor ! Arta militantă in
clude însă un sacrificiu pe care 
îl fac doar cei care-i recunosc 
firescul. Ce să spunem despre 
artiștii care-și „rătăcesc" ușor 
vocația ? Nu putem angaja 'ca 
atlet un infirm, numai pentru 
că-și Iubește mama sau atletis
mul. In orice caz, cred că arta 
trebuie să se sprijine pe niște 
realități inconfundabile. Am vă
zut artiști care, pentru a fi mai 
„militanți", împrumută chiar 
scheme mexicane. Sînt împo
triva „micului Paris".

Construcțiile noi, blocurile, hi
drocentralele noastre sînt o măr
turie reală a dragostei pe care 
partidul o are pentru popor. Ele 
militează mai mult în acest sens 
și se adresează singure publicu
lui creator, chiar dacă unii ar
tiști nu le pictează. Ea fel și arta 
militantă. Ea trebuie să existe 
prin valoarea ei și marea ei 
semnificație.

Anchetă realizată de 
SMARANDA JELESCU

noastre. In plus mi-a impus o 
mare disciplină în muncă, — 
disciplină indispensabilă, după 
părerea mea, muncii literare.

— Exercițiul prozei es
te pentru Dvs. o formă 
de reprimare a lirismului 
sau o potențare a aces
tuia ? Cînd scrie, proza
torul este stînjenit 
poet, sau se simte 
dar cu acesta ?

— Nu fac niciodată 
exerciții de proză, nici exerci; 
ții de poezie. Scriu cum îmi 
dictează viața pe care o de
scriu și eroii cărților la care 
lucrez. Uneori reprim cu poe
zie proza, alteori reprim poezia 
cu proză, după necesitățile 
desfășurării acțiunii, ale con
strucției cărții, ale construcției 
personagiilor. Cînd scriu nu mă 
stînjenește nimic, nici chiar 
telefoanele de pe birou care 
sună tocmai cînd mă aștept 
mai puțin, și nici prietenii care 
năvălesc peste mine fără să 
bată la ușă.

— Ați făcut de cîteva 
ori mărturisirea că roma
nul „Ce mult te-am iu
bit" a fost scris în numai 
trei săptămîni. Mărtu-

FLACĂRA LITERATURII TREBUIE TRECUTĂ

de 
soli-

Dacă facem o sumară in
cursiune în istoria artei ve
dem că numai acolo și în acel 
timp cînd a existat în fond o 
mare „comandă socială" s-a în-
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marea mea ca scriitor. Dialo
gul pe care îl port acum cu 
noile generații îmi dăruie o 
mare bucurie. Urmăresc cu in
teres scrierile celor tineri și mă 
bucur ori de cîte ori descopăr, 
la unul sau la altul, firele de 
aur ale talentului. Dialogul este 
necesar și pentru altceva : fla
căra literaturii trebuie să fie 
trecută din mînă în jnînă, din 
generație în generație. Goluri
le, în dezvoltarea literaturii, nu 
sînt recomandabile.

generații îmi dăruie o
Interviu cu acad. ZAHARIA STANCU, 

președintele Uniunii scriitorilor

— Ce urmare pentru 
climatul nostru literar au 
aceste eforturi de a duce 
un dialog cît mai viu în
tre diferitele generații 
de scriitori ?

— N-am crezut niciodată că 
în literatură sau în viața lite
rară ar fi necesară trasarea u- 
nor hotare. Cînd am fost tînăr 
cei mai buni prieteni ai mei 
erau scriitori cu renume, mult 
mai în vîrstă decît mine. A- 
cum... Acum cei mai mulți din
tre prietenii mei sînt oameni ti
neri, cu totul tineri chiar

— Care este cititorul 
căruia i se adresează 
scrisul Dvs. ? Vă imagi
nați un profil de cititor 
ideal ?

prezent, de viitorul apropiat,1 
de făurirea lumii noi, socialiste, 
în bogatul evantai al literatu; 
rii noastre de astăzi avem și 
cîteva bune romane politice. 
Am dori să avem mai multe și 
sînt încredințat că le vom avea 
într-un timp pe care îl cred și 
pe care îl doresc foarte apro
piat. Dar aș adăuga : nu cum
va putem trece printre romane
le bune politice, toate romane
le într-adevăr bune scrise la 
noi în ultimii ani ?

— Ați fost un publicist 
foarte cunoscut, chiar 
„de temut" și ați rămas 
unul neobosit, mereu în 
primele rînduri ale jurna
listicii noastre. In ce mă
sură 
fapt profitabil 
Dvs. C7 
tor ? '

risirea mi se pare extrem 
de interesantă ți primul 
lucrv de care v-aș între
ba acum ar fi : cum 
poate fi scrisă, jntr-ade- 
văr, o 
într-un 
scurt ?

ASEMENEA carte 
timp ATIT de

că o asemenea 
fi scrisă într-un 

scurt, a fost făcu- 
romanul „Ce mult 
în mai puțin de 

lucrul a-

a fost acesta un 
‘ ’I pentru 

ca om ți ca scrii-

— Dovada 
carte poate 
timp atît de 
tă. Am scris 
te-am iubit*
trei săptămînî. De ce 
cesta a fost posibil ? Cartea 
era rodul unei mari dureri de 
care nu izbuteam să mă deba
rasez, și în momentul în care 
m-am apucat s-o scriu era 
construită, pagină cu pagină și 
frază cu

— încă de pe cînd eram 
foarte tînăr și m-am decis să 
devin scriitor mi-am pus aceas
tă întrebare. Și mi-am și dat

— în anii dintre cele două 
războaie, și un timp chiar după 
ultimul, am lucrat în cîteva re
dacții de reviste săptămînale și, 
mai ales, în cîteva redacții de 
ziare. Această muncă grea, 
uneori deosebit de dificilă și de 
obositoare, m-a pus în contact 
cu mulți oameni din toate stra
turile sociale și cu cele mai ar
zătoare probleme ale vremii

frază în cap.

— Sînteți președinte 
Uniunii Scriitorilor și 
această calitate pe 

o aveți spuneți-mi 
apreciere dați vieții

al 
în 
care 
ce apreciere dați vieții 
Asociațiilor de scriitori 
constituite cu aproximativ 
un an și jumătate în 
urmă în cîteva centre 
culturale ale țării.

— Ideea de a se crea Aso
ciații scriitoricești în principale
le orașe de provincie a fost o

idee bună. Asociațiile au lucrat 
destul de bine și — sper — 
vor continua să lucreze din ce 
în ce mai bine.

— Vorbițî-ne despre 
manifestările organizate 

Uniunea Scriitorilor 
cinstea semicentenaru- 
Partidului.
prilejul împtlnîrii a

de 
în 
lui

— Cu
cincizeci de ani de la înteme
ierea Partidului nostru, condu
cerea Uniunii Scriitorilor a or
ganizat, între multe altele, un 
mare număr de întîlniri între 
scriitori și cititori în care să se 
citească și să se discute litera
tură. Primele trei întîlniri au 
avut loc la Cluj, la Sibiu, la 
Tg. Mureș. După aceea au ur
mat întîlniri în două mari uzi
ne din București. Aceste întîlniri 
au avut succes. Vom continua 
aceste manifestări pînă la 
semicentenar.

— In ce mod se re
flectă în scrisul Dvs. mo
mentul semicentenarului ? 
Ați anunțat că dedicați o 
carte acestui eveniment 
deosebit...

— Lucrez intens îa un roman 
cu privire la lupta comuniștilor 
pentru cucerirea puterii în sta
tul român și pentru punerea 
pietrelor de temelie ale con
strucției statului nostru socia
list. Cînd voi preda manuscrisul 
acestei cărți editurii ? 
destul de curînd.

Cred,

Intr-o discuție avută recent 
cu tov. Liviu Călin, redactor șef 
și Violeta Zamflrescu, șefa sec
ției de poezie a editurii care 
poartă numele marelui Emines- 
cu ne-au fost înfățișate princi
palele lucrări grupate în serii și 
colecții ce vor intra în librării 
în cursul anului 1971.

— în colecția „Biblioteca E- 
minescu" vor fi publicate volu
me selective din creațiile lui 
Coșbuc, Caragiale, Macedonski, 
Hașdeu, Hogaș ș.a. Romanele 
„Manoil" și „Elena" ale lui Bo- 
lintineanu vor cunoaște prima e- 
diție după 1944.

Colecția „Clepsidra" își va îm
bogăți planul de apariții cu ro
manele „Roșii cu cafea" de Eu
gen Barbu, „Astă seară, relache" 
de Theodor Constantin, „Moar
tea trece sub fereastră" de Petre 
Sălcudeanu.

„Romanul de dragoste" — co
lecție foarte bine primită de ci
titori își va continua apariția cu 
volume semnate de George Că- 
linescu, Eugen Lovinescu, Camil 
Petrescu, Ionel Teodoreanu, Bal
zac, Fielding, Knittel ș.a.

Din lucrările ce vor apare în 
colecțiile „Romane de ieri și de 
azi" și „Nuvele de ieri și de azi" 
semnalăm : „Vestibul" de A. I- 
vasiuc, „întîlnirea" de Constan
tin Chiriță, „Puterea" de C. Leu, 
„Roșu, galben și albastru" de I. 
Minulescu, „Fete și văduve" și 
„Camere mobilate" de D. Stă- 
noiu, „Avizuha" de E. Camilar.

Editura va înființa trei noi co
lecții „Rampa", „Biblioteca cri
tică" și „Mărturii". Colecția 
„Rampa" va publica volume mici 
cuprinzînd 2—3 piese scurte sau 
o singură piesă. Anual vor apare 
6 titluri.

Colecția „Biblioteca critică" va 
cuprinde micromonografii asu
pra operei unor scriitori studiați 
în anii de școală. Primele volu
me se vor referi la creația lui 
Arghezi și Căiinescu.

RADU LEVARDA

Criticul de artă A- 
natol Mîndrescu, a 
acordat, în calitate 
de președinte al ju
riului Bienalei ’70 
lui Radu Mavrodin 
de la revista „Con
temporanul" (nr. 50/ 
1 257 din 10 XII 
1970), un interviu în 
care, degajîndu-se 
implicit de o serie 
de responsabilități în 
organizarea expozi
ției schițează o ex- 
plicitare a poziției 
sale. Interviu] inten
ționează să aducă 
un suflu nou în spi
ritul de organizare a 
Bienalelor, în modul 
de a privi' arta în ge
neral. Fără îndoială 
că această tonalita
te, judecată în abs
tract (dacă poate fi 
judecată astfel) este 
pozitivă. Ideile care 
o concretizează pre
cum și modul în ca
re sînt susținute și 
argumentate ne im
pun rezerve. Să 
xemplificăm. Preșe
dintele juriului a- 
preciază că mai toa
te discuțiile publice 
despre un Salon s-au 
învîrtit și se învîrt 
în jurul următoare
lor teme : „diversi
tatea de stiluri, pre
zența tuturor gene
rațiilor de artiști, 
tradiție și moderni
tate, modă, mime
tism și asimilare or
ganică". „Sînt încre
dințat — afirmă cri
ticul mai departe — 
că asemenea teme, 
precum și altele de 
aoeeași factură fi
xează preocupările 
la periferia fenome
nelor sau de-a drep
tul alăturea cu dru
mul, funcționînd în 
mod obiectiv ca un 
mecanism de eluda
re a problemelor 
fundamentale" A 
discuta cu folos în 
jurul unei Bienale 
„înseamnă în primul 
rînd a termina cu 
discuțiile asexuate" 
— conchide autorul.

Dintr-un condei 
este etichetată drept 
desuetă o problema
tică ce este, într-a
devăr, actuală, în ju
rul căreia nu se dis
cută din păcate des
tul de mult și nu în
totdeauna se discută 
cu folos. Cine a ho- 
tărft sau a decretat, 
unde și cînd, că a- 
ceste teme (la care 
criticul adaugă și pe 
aceasta : „cum și ce 
fel trebuie să fie ar
ta noastră actuală") 
au intrat în desuetu
dine, ori că, așa cum 
fără drept de apel se

e-

pronunță, ele „fixează 
preocupările la peri
feria fenomenelor", 
„funcționînd în mod 
obiectiv ca un me
canism de eludare a 
problemelor funda
mentale" ?! Nu înțe
legem de loc cum 
discutarea diversită
ții de stiluri sau a 
raportului dintre tra
diție și modernitate 
„fixează preocupările 
la periferia fenome
nelor" și nici nu pu
tem fi de acord cu 
o asemenea posibili
tate. Desigur, orice 
temă poate fi discu
tată, bine sau rău, în 
termeni proprii sau 
falși, însă este toc
mai datoria criticii 
noastre să orienteze 
discuțiile purtate pe 
aceste teme — și al
tele, desigur — în 
sensul lor propriu.- 
Dar de la posibilita
tea erorii pînă la 
contestarea pripită a 
temelor — care nici 
nu sînt niște simple 
teme printre altele 
— este o distanță 
inacceptabilă. Și ca
re ar fi după opinia 
criticului Anatol Mîn- 
drescu „problemele 
fundamentale" ale 
artei noastre con
temporane? Pe scurt, 
ar trebui „să se e- 
xamineze raporturi
le, cu fireștile con
tradicții, între gindi- 
rea plastică și sta
diul actual al dez
voltării societății ro
mânești, să se rele
ve ce procese rezul
tă din confruntarea 
mișcării noastre ar
tistice cu liniile de 
forță ale civilizației 
actuale, cu situația 
internațională a ar
tei și arta interna
țională, să se anali
zeze contradicțiile 
între gustul consti-

tuit și creativitate, 
între formularea co
menzii sociale și di
recția obiectivă, is
torică a evoluției ar
tei" în lumina unei 
astfel de analize, e 
de părere criticul, 
„Ar trebui să vor
bim de asemenea
despre o criză
profesiei, despre

a 
, o

criză a idealului es
tetic, despre forma 
și morala compromi
sului, despre epigo- 
nismul de stingă și 
epigonismul de
dreapta" ș.a.m.d. 
Deși afirmațiile par 
grave, nicăieri preșe
dintele juriului nu 
explică în ce con
stau „criza idealului 
estetic" sub semnul 
căruia evoluăm, „e- 
pigonismul de stînga 
și de dreapta", „gus
tul constituit" șl 
„creativitatea" și ca
re sînt firește, re
prezentanții lor, pre
cum și, care este du
pă opinia sa „direc
ția obiectivă, istori
că a evoluției artei". 
In concluzie, criti
cul pare a recoman
da „distanțarea ho- 
tărîtă de prejude
căți". Care sînt însă 
aceste prejudecăți și 
ce efecte au ele asu
pra operei de artă, 
eventual chiar asu
pra operelor expuse 
în actuala Bienală ? 

condițiiîn atari condiții 
chiar dacă ni se co
munică, ln interviu, 
dorința de a nu fa
ce precizări (era să 
scriem dezvăluiri !) 
credem că precizări
le se impun. Altmin
teri opinia critică în
săși plutește în cea 
mai derutantă ambi
guitate exact într-un 
interviu ce pare a 
miza pe îndrăzneala 
și pe înlăturarea 
prejudecăților. Ciu
dată contrazicere!

C. R. CONSTAN- 
TINESCU

ABSOLUTUL,
TINERII Șl
TREI CITATE
DIN LAROUSSE

Cine au fost tinerii 
cineaști și spectatori 
ai anului 1970 ? Ce 
făceau ei ? Nimic 
mai simplu : „Tinerii 
cineaști și spectatori 
ai lui ’70, sînt cine
aștii și spectatorii 
absolutului : in iuțe

lepciunc și naivitate, 
în lipsă de sentimen
te și în sentimente". 
Asta este concluzia 
trimisei speciale a 
revistei „Cinema" la 
festivalul de la Man
nheim, Maria Aldea, 
concluzii apărute în

numărul pe decem
brie al susamintitei 
reviste. Cum se ob
ține acest absolut in 
care tot misterul e și 
„c-o fi și că n-o fi" ? 
Un exemplu conclu
dent „Publicul — u- 
riaș — de la Mann
heim a participat la 
vizionări — activ și 
chiar mai mult decît 
activ.,." Adică, la un 
spectacol, unul din 
cele multe unde „tre
buia să ai o energie 
supratinerească pen
tru a vedea toate fil
mele, căutătorii de 
absolut au făcut 
scandal și vizionarea 
„a fost nu șuerată, ci 
fluierată cu fluiere, 
întreruptă cu bătăile 
de tobe și de hora u- 
nor tineri urcați pc 
scenă in timpul pro
iecției, de învălmă
șeala la întrerupătoa
rele electrice ; de lu
mina care se stingea 
și se aprindea rînd 
pe rînd..." Și dacă a 
fost așa atunci tre
buie să compătimim 
participarea autoarei 
la un asemenea fes
tival care a fost, nici 
mai mult, nici mai 
puțin, „un supra- 
program pentru un 
supra-om“. O singură 
șansă : „a fost su- 
per-interesant". Hi- 
perinteresul nostru 
era să aflăm în ce a 
constat acest festival 
„ocazie extraordinară 
de a constata ce gîn- 
dește, cum simte ti
neretul 
’70". 
doar 
este
care _ __ _r.
rit copt" și că tot 
un tînăr e sim
bolul „energiei, vigo
rii, prospețimii" 
(două definiții din 
Larousse care dau 
articolului lustrul o- 
bligatoriu de erudi
ție). In rest sintem 
informați de niște 
sloganuri violente 
scrise pe spatele u- 
nor nudiști și de fap
tul că, oricum, „do
cumentul îi fascinea
ză pe tinerii cineaști" 
plus — alt citat din 
Larousse — că un re
cital înseamnă „au
diția unui singur ar
tist la un singur in
strument".

Aflăm fel de fel de 
lucruri, numai despre 
filmele prezentate 
nu ni se spune ni
mic. Și atunci, cu 
„înțelepciunea, nai
vitatea și sentimen
tul" cititorului care 
se dorește informat 
ne-ar fi interesat ce 
s-a întîmplat cu tine
rii cineaști și operele 
lor, că despre abso
lut avem „energia 
supratinerească" să 
aflăm din alte surse.

S. TUDOR

intelectual
De aflat aflăm 
că :

»>o 
n-are încă spi-

M*

un tînăr 
persoană
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în întreaga țară

Manifestări închinate aniversării
semicentenarului partidului

In întreaga țară continuă se
ria manifestărilor închinate ani
versării semicentenarului par
tidului. La Casa orășenească de 
cultură din Negrești, județul 
Vaslui, a fost organizat un con
curs pe tema „Momente princi
pale din lupta revoluționară a 
poporului român". Tot aici, a a- 
vut loc o seară de poezie pa
triotică, iar pentru zilele urmă
toare in program figurează ex
puneri și prezentări de diafilme 
înfățișînd realizări din întreaga 
țară. .Manifestări asemănătoare 
vor avea loc și la Bîrlad și Huși.

Cadrele didactice și elevii din 
mai multe școli ale județului 
Hunedoara au organizat în va
canța de iarnă diverse activități 
cultural-artistice dedicate im
portantului eveniment din isto
ria partidului. La școala gene
rală nr. 3 din municipiul Hune
doara a avut loc un concurs de 
desene cu tema „Din lupta par
tidului", s-a amenajat un foto
montaj intitulat „Copilărie feri
cită" și s-a desfășurat un con
curs de recitări avind ca temă 
„îți mulțumim din inimă partid 
iubit". în cadrul unei întilniri 
eu elevii și cadrele didactice, 
care a avut loc la școala gene
rală nr. 2 din localitate, maistrul 
oțelar Ștefan Tripșa. Erou al 
Muncii Socialiste, a vorbit celor 
prezenți despre mărețele înfăp
tuiri înnoitoare care s-au pro
dus în anii construcției socialis
te în acest centru industrial.

Cadrele didactice din orașul 
Brad au prezentat în sala Casei 
de cultură din localitate monta
jul literar „Frumoasă ești patria

mea", iar la școala generală din 
centrul minier Teliuc, a avut loc 
simpozionul „Partidul, inimă 
fierbinte a țării" și s-a organizat 
o expoziție de desene intitulată 
„Partidului de ziua sa“.

In comuna Botoroaga, din ju
dețul Teleorman, a avut loc re
cent un simpozion, în cadrul că
ruia cadre didactice din locali
tate au tratat teme privind : 
„Tradițiile de luptă ale poporu
lui nostru de-a lungul secolelor", 
„înființarea P.C.R. și lupta sa 
pentru eliberarea țării", „Tradu
cerea în viață a sarcinilor celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R.". 
Elevii școlii generale din comuna 
Smîrdioasa au organizat la că
minul cultural un montaj literar 
intitulat „Slavă partidului", pre
cum și un fotomontaj cu tema 
„Pagini din trecutul glorios al 
poporului nostru", care cuprinde 
aspecte din activitatea oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

In întîmpinarea aniversării se
micentenarului partidului, la De
va a ieșit de sub tipar o culegere 
literară intitulată „Coloane", e- 
ditată de Casa județeană a crea
ției populare, cu participarea 
membrilor cenaclurilor literare 
din localitate, și din orașele 
Brad, Hunedoara și Petroșani. 
Lucrarea înmănunchează poezii 
patriotice și alte creații în ver
suri și proză, inspirate din mun
ca și viața din trecut și de astăzi 
a minerilor, siderurgiștilor și 
constructorilor din județul Hu
nedoara.

PRACTICA
ÎN PRODUCȚIE

(Urmare din pag. I)

nenți" la examenul sesiunii tre
cute s-au integrat noii lor situa
ții și s-au acomodat mai ales e- 
xigențelor locului de muncă, în- 
drăgindu-l. Le-am adresat, deci, 
întrebarea : „îți place meseria și 
locul de muncă unde faci prac
tică ?“ In mod surprinzător, nu
mai 40 de elevi au răspuns că 
nu le place, indicînd însă, 
același timp, un alt sector de 
muncă sau altă meserie unde 
cred că s-ar simți mai bine. A- 
nalizînd nu numai cantitativ, ci 
și calitativ răspunsul, observăm 
că în mare parte acești 40 de 
elevi rămîn consecvenți opțiunii 
lor anterioare, declarind că după 
absolvirea clasei a X-a a școlii 
generale ei vor încerca să se în
drepte, totuși, către tipul de 
școală spre care s-au îndreptat 
inițial.

Ce demonstrează răspunsul 
atît de ferm al unei proporții de 
aproximativ 70 la sută dintre e- 
levii clasei a X-a? Pînă aici ni
mic definitiv, decît că meseriile 
unde fac practică au reușit să-i 
satisfacă și să le ofere o per
spectivă de viitor. In ce măsură 
se conturează această perspecti
vă și ce căi de finalizare implică 
aflăm cu prilejul analizării răs
punsurilor la o altă întrebare, 
adresată acelorași elevi: „Ce ai 
de gînd să faci după absolvirea 
clasei a X-a?“. 109 dintre răs
punsuri constituie opțiuni pen
tru calificarea la locul de mun
că în meseria exercitată în cadrul 
practicii, 54 optează pentru școli 
de diverse tipuri și 52 doresc să 
schimbe meseria dar chiar și în 
acest caz optează pentru califi
carea la locul de muncă. Tre
buie să adăugăm la aceasta men
țiunea care însoțește răspunsul 
într-o proporție de 65 la sută, și 
anume că majoritatea celor în 
discuție doresc să urmeze cursuri 
serale paralel cu exercitarea me
seriei alese, fie la licee teoretice, 
fie la cele de specialitate sau 
școli populare de artă.

Din tot ce s-a spus pînă aici,

in

J>
rezultă că orientarea profesională 
concretă pune probleme grave de 
responsabilitate în fata organe
lor de decizie. Ne referim la o- 
rientarea practicii elevilor spre 
o meserie sau alta. Cum la în
ceputul organizării claselor am 
semnalat deseori adoptarea unor 
soluții de minimă rezistență, în
drumarea elevilor la practică că
tre acele sectoare care ofereau 
ușor posibilități de organizare, în 
baza observației că tinerii se în
cadrează fluxului de producție și 
își modelează idealul profesional 
în raport cu experiența care le 
stă la îndemînă, credem că tre
buie foarte bine gîndită alegerea 
locurilor de muncă și uneori 
intervenit energic pentru crearea 
posibilităților în concordanță 
strictă cu necesarul de forță de 
muncă planificat și în raport cu 
specificul și perspectivele de 
dezvoltare economică a zonei 
respective.

Opțiunea atît de categorică a 
elevilor care urmează să termi
ne școala de 10 ani către califi
carea la locul de muncă ridică 
două probleme de perspectivă, 
a căror rezolvare ar aduce cu 
sine consolidarea acestui prim 
succes și anume găsirea unor for
mule de calificare rapidă după 
absolvirea școlii de 10 ani, ca
lificare care să implice stagiul de 
practică de doi ani efectuat în 
școala de 10 ani și să permită 
stabilizarea în meserie, la locul 
de muncă, constituind astfel pre
misele unei reale integrări so
ciale.

In condițiile acceptării unui a- 
semenea punct de vedere, inte
resul și răspunderea întreprinde
rilor care primesc la practică e- 
levii școlii generale ar crește sim
țitor. A doua problemă, care se 
profilează implicit, este nevoia 
orientării elevilor la practică în 
strînsă concordanță cu perspec
tivele de dezvoltare economică, 
ceea ce ar presupune un studiu 
de prognoză și o mare selectivi
tate în alegerea locurilor de 
muncă.

CRONICA
U. T- C 3WLAHC

• •••••
(Urmare din pag. I)

care i-a „cucerit", prin țigări 
scumpe și expresii aducînd a 
limbi străine. La anchetă vorbește 
cu dezinvoltură, fiindcă pe aici... 
a mai fost o dată. Povestește pe 
larg din secretele „meseriei" ; 
cum se poate descuia un lacăt 
Sfinx doar cu puțin miez de 
pîine, cum printr-un gest măiestrit 
desfaci cu o simplă șurubelniță 
portiera unei mașini, cum a sus
tras, de la începutul anului uni
versitar, peste 40 de fîșuri, de la 
garderoba studenților...

Cînd, unde și de la cine a în
vățat acest tînăr bărbat, de 21 
de ani atîtea mîrșăvii ? Am în
cercat să aflăm datorita căror 
împrejurări și-a întortochiat acest 
tînăr viața în așa fel îneît să a- 
jungă pentru a doua oară locatar 
al unui penitenciar. Ne-au ajutat 
în investigații mama tînărului, 
organele de miliție, infractorul 
însuși. - , , J X

Povestea pare trasa la stas după 
alte cazuri de familii dezorga
nizate. Are însă și unele_ detalii 
aparte, care ne obligă să insis
tăm asupra relatării. Așadar :

In cel fel părinții lui Coman 
Constantin — băiatul care se 
potrivește la nume cu tatăl său 
— au dorit, au luptat ca și copi
lul lor să se integreze organic, 
obișnuit în aceeași biografie co
lectivă, comună cu a zecilor de 
mii de tineri, biografie care în 
sensul cotidianului nu pare ex
traordinară, dar este limpede și 
plină de inedit așa cum trebuie 
să fie viața oricărui adolescent ? 
Coman Constantin-tatăl și-a pă
răsit familia, în mod neoficial dar 
definitiv, în 1964, după ce ispă
șise, pentru delapidare ca gestio
nar, cea de-a treia condamnare 
de șapte ani. (De semnalat, în 
treacăt, că suszisul, angajat în

Ieri după amiază a sosit 
în Capitală o delegație co
mună a Uniunilor Naționa
le . ale Studenților din Nor
vegia (N.S.U.), Suedia 
(S.F.S.) și Finlanda (S.Y.L.) 
formată din Lars Monsen, 
președintele N.S.U., Ma
thias Berg, secretar al 
S.F.S., și Marții Mellais, 
vice-președinte al S.Y.L., 
oare efectuează o vizită 
în țara noastră la invitația 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România. La 
aeroport, delegația a 
întâmpinată de membri 
Biroului executiv 
U.A.S.R., de activiști 
Comitetului executiv 
U.A.S.R.

fost 
ai 
al 
ai 
al

a sosit 
a Aca- 
Minis- 
Indus- 
P. Un-

Miercuri la amiază, 
în Capitală o delegație 
demiei de Științe și a 
terului Agriculturii și 
triei Alimentare din R.
gară, condusă de Nagy Zoltan, 
care va purta convorbiri în 
vederea dezvoltării colaboră
rii între cele două țări în do
meniul cercetării științifice în 
agricultură.

în cursul zilei, delegația a 
avut 6 întrevedere cu Nicolae 
Giosan, președintele Academi
ei de Științe Agricole și Sil
vice.

Ministrul agriculturii și 
silviculturii, Angelo Micules- 
cu, a primit miercuri diminea
ța delegația Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimen
tare din R. P. Bulgaria, con
dusă de Dimităr Iurukov, ad
junct al ministrului care se 
află în vizită în țara noastră. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în legătură cu po
sibilitățile de dezvoltare a co
laborării și cooperării tehnico- 
științifice între cele două mi
nistere.

Marți dimineața s-a înapo
iat de la Sofia, Nicolae Boz- 
dog, ministrul comerțului in
terior, care, în urma convor
birilor cu ministrul comerțu
lui interior din R. P. Bulga
ria, Peko Takov, a semnat 
protocolul privind schimburi
le de bunuri de consum și co
laborarea tehnico-științifică pe 
anul 1971 între cele două mi
nistere.

4F CE SÎNT CORLE AMFITEATRELE 
SPORTULUI UNIVERSITAR?

(Urmare din pag. 1)

o dată 
oră și 
cadrul 
prevă-

tică exercițiul fizic doar 
pe săptămînă, timp de o 
jumătate, obligatoriu, în 
lecției de educație fizică . 
zută în programa de învățămînt. 
Alți circa 30 la sută dintre stu
denți pot fi întîlniți pe terenu
rile de sport în mod ocazional, 
cu prilejul fazelor de masă ale 
campionatelor universitare și a 
diferitelor competiții cu caracter 
intern prevăzute în calendarul 
propriu al comisiilor sportive 
ale asociațiilor studenților. 
Frecvența acestei „treimi" pe 
terenurile de sport este extrem 
de sporadică, cam o dată pe lună. 
Deci, fac sport de 12 ori pe an !! 
Rămîne celălalt procent, în jur 
de 38 la sută din totalul studen
ților, care nu practică sportul, 
pentru ei arena sportivă fiind r 
ilustră necunoscută.

NU LE PLACE STUDENȚILOR 
SPORTUL ?

Iată diferite opinii prin care 
interlocutorii noștri explică fe
nomenul descreșterii interesului 
pentru sport în rîndurile studen
ților.

Conf. VICTOR IONESCU,
catedra de educație fizică,

Universitatea București:

„Este evident că de la un timp 
masa studenților s-a îndepărtat 
de fenomenul sportiv. Chiar și 
o parte însemnată dintre aceia 
care practică sportul — mă re
fer la studenții anului întîi — 
nu o fac de plăcere și cu plă
cere, ci datorită obligației ce 
decurge din programa de învă
țămînt. Dovadă, numărul destul 
de mare de absențe de la orele 
de educație fizică, numărul re
lativ mare de studenți care în
cearcă să obțină scutiri pentru 
aceste ore. Explicațiile sînt, 
după opinia mea, multiple. Cred 
că, în primul rînd, este vorba 
de lipsa pasiunii pentru sport, 
care se formează nu în anii stu
denției, ci la vîrste mult mai 
fragede, în școală. Foarte pu
țini dintre studenții cu care 
am lucrat și care nu mai prac
ticaseră sportul s-au pasionat 
pentru mișcarea fizică în pe
rioada studiilor universitare. 
Nu este mai puțin adevărat 
că nici orele de educație fizică 
nu sînt, de foarte multe 
tractive.

să stimuleze pasiunea studenți
lor ; sînt încărcate cu elemente 
de tehnicitate dificile, neintere
sante. Am observat că, în 
schimb, atunci cînd la ore se 
organizează jocuri sportive, fără 
a se face prea mult caz de ele
mentele de tehnică și tactică ale 
acestora, studenții sînt realmen
te, incintați. Iată de ce consider 
că în actualul conținut al ore
lor de educație fizică rezidă 
multe din explicațiile îndepăr
tării ulterioare a studenților de 
terenul de sport. Aceasta nu 
scuză, insă, cu nimic lipsa de 
înțelegere a multor studenți, 
care ar trebui să fie primii in
teresați de propria lor sănătate 
și robustețe fizică, să înțeleagă 
necesitatea vitală a practicării 
sportului și exercițiului fizic, 
după cum, in același context, 
trebuie reproșat factorilor res
ponsabili cu organizarea și des
fășurarea activității sportive de 
masă că nu găsesc mijloace su
ficiente și adecvate pentru a face 
o propagandă eficientă pentru 
sport in rindurile studenților".

La Cluj și Timișoara, șeful co
misiei sportive, Nicolae Ble- 
jan, respectiv vicepreședintele 
C.U.A.S., Petrache Morun, 
ne-au prezentat situații statisti
ce, în aparență edificatoare 
pentru o mișcare de masă în 
plin avint în aceste centre, 
însă la o analiză mai aten
tă a rubricilor cu acțiunile 
și competițiile organizate, în 
dreptul cărora sînt trecute 
cifrele care indică nu numărul 
participanților, cum ar trebui, 
ci al participărilor constatăm 
că, în fond, la întrecerile sporti
ve — cum ar fi campionatele 
universitare, „Cupa anilor întîi", 
„Cupa U.A.S.R." la schi, crosu
rile de toamnă și de primăvară, 
„Cupa 30 Decembrie" etc. par
ticipă un număr restrîns de stu
denți și, din păcate, cam aceiași. 
Numărul lor nu depășește pro
centajul amintit la începutul an
chetei noastre și aceasta în cen
tre universitare cu vechi și sta
tornice tradiții sportive și, de 
fapt, centre evidențiate și în 
prezent (! ?) pe linia activității 
sportive de masă.

NICOLAE BLEJAN,
șeful comisiei sportive 

a C.U.A.S. Cluj:
„După părerea mea, neajun

surile existente 
sportivă 
dențilorde cea mai

ori, a- 
natură

activitatea 
rîndul stu- 
în

în
de masă în 
se datoresc,interesante,

Studenți ai medicinei bucureștene intr-o postură in care am dori să-i intilnim cit mai des.

prezent la clubul sportiv „Olim
pia", ocupă tot un post de ges
tionar. Poate unde are... antre
nament !) Nu i-a mai plăcut fa
milia care-i purtase grija în cei 
zece ani de condamnări și a pă
răsit-o. Copilul — Coman Con- 
stantin-junior — a fost expediat 
la bunicii mamei, care s-au stră
duit să-1 crească. S-ar părea că 
tatăl își aranjase bine interesele. 
Dar nu în întregime. Căci îi lip
sea un apartament modern. La 
locul său de muncă impresionase 
comisia sindicală, precum că lo
cuiește într-o cameră „cu copi
lul și soția". Și atunci, pentru ca 
argumentele să fie și mai convin
gătoare, și-a luat copilul de sub 
adăpostul bunicilor (învățători

că — lucru bun in defintiv —, 
dar după aceea l-a lăsat de capul 
lui — „că e mare și se descurcă" 
— lucru, după cum se va vedea, 
cu totul nefast. Căci, după două 
luni de „independență", timp în 
care a lucrat în producție, cum a 
putut și cum s-a priceput, fiul 
și-a luat lumea-n cap. I,I™._1 
principal ? N-avea aii. — X

'. Motivul 
x__ a lin ce trăi
căci nu și-a primit niciodată sa
lariul. II riflioa, asemenea unui 
dăbilar de dijme, însuși tatăl, dar 
nu ca să-l administreze, matur, 
pentru traiul fiului necopt, ci 
pentru a acoperi nevoile proas
petei sale „familii". Ce e drept, 
îi lasă și fiului o cotă pentru 
hrana zilnică : câte 5 lei! Să ne 
mai mirăm că, în asemenea si

de „norocul" fiului, spunând că 
otita lucru merită si el, ca tată, 
de Ja feciorul său. (La fel a pro
cedat și a doua oară, cînd a văzut 
la băiat niște bijuterii de preț). 
Acum, ce-i drept, nu-i mai lua 
salariul. Dar își lua cota parte 
din lucrurile furate, care se 
prefăcea a crede că sînt adu
se de mîna norocului... Acum se 
schimbase și optica fiului față de 
comportarea tatălui. Fiind vorba 
de niște bunuri câștigate nu prin 
muncă, i Ie oferea tatălui cu ge
nerozitate, chiar mulțumit că are 
pe cineva care-I „înțelege".

...După cum era firesc, ulciorul 
n-a umblat prea mult la apă. Ho
țul a fost prins, i s-au dovedit 
furturile și a fost condamnat prin

H EU TE-AM FĂCUT"
pensionați) unde crescuse destul 
de bine pînă la dasa a IX-a și 
l-a adus la București. Dar ma
nevra nu i-a reușit. Cum era de 
așteptat lucrurile s-au lămurit, 
ceea ce voia să „încropească" ta
tăl nu era o familie, era o im
provizație și pe bună dreptate 
comisia întreprinderii a consem
nat-o ca atare. Atunci, văzînd că 
transferul fiului său nu i-a adus 
în fapt nici un cîștig, „tatăl" a 
ridicat mîinile de pe dînsul lă- 
sîndu-1, la 16 ani, să se descurce 
singur. Așa se face că, în scurt 
timp, pentru absențe nemotivate 
și abateri grave, elevul Coman 
Constantin a fost exmatriculat din 
școală. Plictisit de toată această 
„tărășenie", tatăl și-a angajat fiul 
ca muncitor încărcător la o fabri-

tuație, fiul a părăsit serviciul și a 
început să hoinărească pe bule
varde, ocupîndu-se cu specula 
de bilete ? în definitiv, așa cum 
avea să declare mai târziu la mi
liție, trebuia să facă ceva ca să 
nu moară de foame. Și a făcut... 
Acum trăia chiar bine. Nu-1 mai 
exploata tatăl, ci înșela el pe alții. 
Cu vremea a trecut de la speculă 
la furt, iar cînd era întrebat de 
unde are atîtea lucruri spunea că 
le-a cîștigat la jocuri de noroc. 
Tatăl nu s-a sesizat. S-a sesizat 
în schimb mama cea adevărată și 
a-ncercat să întreprindă ceva, 
dar tatăl a somat-o să nu se a- 
mestece că-i... strică băiatului 
norocul. Și după discuție a luat 
cu sine o geantă de voiaj 

și o cămașă, obiecte aduse

lege la doi ani închisoare. Tatăl 
n-a fost prins furând, iar pentru 
el („tata") acesta era esențialul ! 
In luna decembrie 1969, își ispă
șește pedeapsa. In luna noiem
brie 1970 este prins din nou cu 
furturi...

Cum a fost posibil așa ceva ? 
Ce s-a întâmplat cu Coman Con- 
stantin-junior după închisoare ? 
Nu s-a întîmplat nimic, dar ab
solut nimic nou. Ca și mai îna
inte, tatăl i-a găsit un servici — 
de data aceasta chiar la clubul 
sportiv „Olimpia". Ca și mai 
înainte, fiul a muncit doar cîteva 
luni, timp în care, se pare, în
cepuse să uite vechile năravuri, 
să se adapteze muncii, vieții de 
colectiv. (In timpul inundațiilor 
din primăvară, de pildă, a mers

împreună cu sportivii clubului la 
apărarea digurilor din Insula 
Mare a Brăilei și, lucrînd două 
săptămîni alături de tinerii veniți 
din întreaga țară — studenți, 
elevi, mecanizatori, soldați — s-a 
simțit, după cum mărturisea, 
„alt om". Numai că...). Numai că 
revenind acasă și reluîndu-și sluj
ba, a constatat că, de fapt, nu s-a 
schimbat nimic în viața lui. Căci 
și acum tatăl îi exploata salariul 
„gratulîndu-1" ca și mai înainte 
cu o sumă fixă, de 5 lei. Restul 
din salariu, ca și mai înaite, mer
gea la cealaltă „familie"... în
cheierea a fost și ea identică cu 
aceea a primului act al acestei 
drame reale și dureroase. Din nou 
băiatul a părăsit serviciul și din 
nou s-a ocupat de furt... Și, în 
mod firesc, din nou organele de 
miliție și procuratura și-au făcut 
datoria...

Pe bună dreptate, deci, infrac
torul de drept comun și-a primit 
pedeapsa. Dar, întrebăm noi în 
încheierea acestor rînduri pe 
care Ie socotim doar un preambul 
al dezbaterilor la care invităm 
cititorii : Cu infractorul moral 
cum rămîne ? Societatea noastră, 
prin organismele ei intime — co
lectivele de muncă, comitetele de 
cetățeni etc. — poate rămîne in
sensibile la asemenea fapte ? 
Ideea nefastă potrivit căreia un 
părinte se poate spăla pe mîini 
în fața societății pentru faptele 
fiului său — pe care cu bună 
știință l-a lăsat pe drumul pier
zaniei — poate să rămână fără ri
posta cuvenită ? Principiul bar
bar potrivit căruia un părinte 
poate să afirme liniștit despre 
fiul său „Eu l-am făcut, eu îl 
distrug" —, și chiar să treacă 
la fapte în acest sens — poate 
oare ■& rămînă nepedepsit ?

marc măsură, modului in care 
este organizată aceasta, felului 
în care sînt stabilite și împărțite 
responsabilitățile. Să dau un sin
gur exemplu : la noi, la Cluj, 
calendarul sportiv este elaborat 
de un colectiv format din șefii 
comisiilor sportive și șefii cate
drelor de educație fizică din 
institute. Acest calendar îl are 
toată lumea, și de îndeplinirea 
lui răspunde toată lumea — dar 
în realitate nimeni in mod di
rect și personal.

Acesta este un aspect. Iată un 
altul : orice activitate sportivă 
presupune un minimum de chel
tuieli bănești — materiale spor
tive și echipament — haremuri 
de arbitraj. închirieri de tere
nuri, premii pentru campioni, 
propagandă etc. Pentru sportul 
de masă bugetul C.U.A.S.-Cluj a 
prevăzut pentru anul 1970, suma 
de 70 000 lei. Raportat la numă
rul de peste 13 000 de studenți ai 
Clujului, revine pentru fiecare 
student ceva mai mult de 5 lei 
pe an !

Un alt impediment, de astăda- 
tă de structură, de concepție, ar 
fi contradicțiile — deloc puține 
— existente între comisiile spor
tive ale Asociației studenților și 
catedrele de educație fizică, a- 
vind fiecare obligații pe linia lor 
in acest domeniu. Vreau să spun 
că, teoretic, organizarea activită
ții sportive de masă revine Aso
ciației, în timp ce catedrele au 
doar obligații didactice. Pe cînd, 
in realitate, se intîmplă altfel : 
adevărații organizatori ai com
petițiilor de masă devin cadrele 
didactice de educație fizică, A- 
sociația mulțumindu-se, in cel 
mai bun caz, cu mobilizarea și 
propaganda pentru intreceri. 
Este, intr-un fel, firesc — și aici 
mă opresc din nou asupra unui 
viciu de concepție și reglemen
tare — intrucit organizatorii teo
retici ai activității sportive de 
masă nu dispun de baza mate
rială și de specialiștii necesari, 
acestea aparținind — inclusiv 
magaziile cu echipamentele și 
materialele sportive — catedre
lor de educație fizică. Dacă A.S. 
țin cu tot dinadinsul să organi
zeze intreceri sportive, sint obli
gate să solicite catedrelor asis
tență tehnică, echipament și ma
terial sportiv, permisiunea de a 
folosi terenurile. Pentru asigu
rarea spațiului necesar pentru 
competiții de mai mare amploa
re, A.S. închiriază, contra cost, 
terenuri de la cluburi, asociații 
sportive și municipalitate".

Voleiul — o disciplină sportivă deosebit de îndrăgită de către 
studenfi.

Asistent universitar 
PETRACHE MORUN, 
vicepreședinte al C.U.A.S.

Timișoara
„Un obstacol în calea dezvol

tării activității sportive de masă 
în rîndul studenților îl consti
tuie, după mine, și faptul că 
A.S. de la nivelul facultăților si
tuează această activitate la peri
feria preocupărilor proprii. Con
siliile, responsabilii de ani — 
care cumulează in plus nume
roase alte răspunderi : turismul, 
munca patriotică, pregătirea

La Combinatul de îngrășăminte chimice din 
Turnu Măgurele PENTRU 1100 DE TINERI

SPORTUL
PRIETEN

într-o mare unitate industria
lă, cum este Combinatul de în
grășăminte chimice din Turnu 
Măgurele, în care lucrează peste 
1100 de tineri, este firesc să se 
desfășoare o bogată activitate 
sportivă de masă. Spuneam firesc, 
pentru că, luînd act de dorința 
tinerilor, ca și de necesitatea im
pusă de specificul muncii lor, 
Comitetul U.T.C. al Combinatu
lui a acordat atenția cuvenită 
activității sportive de masă, or
ganizing și antrenând la diferite 
competiții și acțiuni sportive a- 
proape pe toți tinerii muncitori, 
tehnicieni și ingineri care lucrea
ză aici.

Știută fiind atractivitatea fotba
lului Și dorința tinerilor, fie de 
a-1 practica, fie de a-1 urmări, 
începând din luna iulie a fost 
organizat un oampionat dotat cu 
„Cupa chimistului". Fiecare or
ganizație U.T.C a ținut să aibă 
propria ei echipă care să o re
prezinte în confruntarea cu echi
pele celorlalte organizații. Așa
dar, 22 de echipe de fotbal — 
fiecare având un lot de 20 de 
tineri — corespunzătoare celor 
22 de organizații U.T.C. s-au în
tâlnit în 5 grupe. Trofeul a fost 
cîștigat de echipa organizației 
U. T. C. a secției sinteză amo
niac II.

In același timp s-au desfășurat 
și alte competiții sportive, orga
nizate în aceeași manieră, dar 
care s-au bucurat de o participa
re mai restrânsă și de o reușită 
mai modestă. La campionatul de 
volei inter-secții au participat abia 
100 de tineri, iar la cel de hand
bal și mai puțini. Desigur, e 
lesne de înțeles succesul cam
pionatului de fotbal, dar nu tre
buie neglijate nici celelalte spor
turi, ținînd seama de faptul că 
și acestea (volei, baschet, hand
bal) sînt la fel de atractive și pot 
antrena un număr la fel de mare 
de tineri. în plus, în aceste com
petiții pot fi antrenate și cele 
peste 250 de fete care lucrează 
în combinat și care pînă acum 
au fost puțin atrase spre activi
tatea sportivă. De altfel, în re

UN
UN

adunare de dare de sea- 
și alegeri a organizației 

au

centa 
mă 
U.T.C., multe dintre acestea 
cerut să se formeze echipe de 
handbal și să se cumpere echipa
mentul necesar. De aceea, comi
tetul U.T.C. trebuie să vină în 
întâmpinarea dorințelor exprima
te, organizând competiții de 
handbal, eventual volei și bas
chet feminin, atrăgînd tinerele 
și la alte activități sportive. Fe
tele nu numai că doresc să ia 
parte la aceste acțiuni, dar ele 
însele le inițiază.

Îmbinînd sportul cu 
comitetul U. T. C. al 
tului de îngrășăminte 
din Tr. Măgurele a 
concursuri de popice cu prilejul 
excursiilor de sfîrșit de săptămî
nă la „Hanul Diligenței“, aflat 
în apropierea orașului, la care 
tinerii au participat în număr 
mare. Tinerii doresc să-și ame
najeze, prin resurse locale și prin 
munca lor, o bază sportivă pro
prie, cu terenuri pentru toate 
jocurile sportive, cu pistă de a- 
tletism și de popice etc. Terenul 
a fost găsit, rămînînd ca în pri
măvară să se treacă la amena
jarea lui. Din fondurile organiza
ției U.T.C. s-a cumpărat un va
riat material sportiv : echipa
ment, mingi, plase pentru volei, 
joouri de șah, mese de tenis etc. 
De asemenea, în anul următor, 
o dată cu sporirea bazei mate- 
riale și cu amenajarea terenului, 
vor fi atrași mai mulți tineri spre 
practicarea tenisului de cîmp.

Sezonul rece a dat impuls unor 
activități sportive adecvate. Re
cent s-a încheiat campionatul de 
tenis de masă, care s-a desfășu
rat mai întâi în cadrul secțiilor, 
apoi între secții și, în fine, faza 
pe combinat, care s-a bucurat 
de atenția tinerilor și a eviden
țiat doi buni jucători, maistrul 
Nicolae Enache și economistul 
Gh. Ceapcîn. Așadar, după o 
rodnică și vie activitate sportivă 
în timpul veri; și acum există 
lăudabile preocupări pentru atra
gerea tinerilor spre sport.

VICTOR RAREȘ

turismul, 
Combina- 

chimice 
organizat

pentru apărarea patriei etc., lu
cru ce-i împiedică să rezolve 
eficient vreuna dintre probleme 
— nu și-au pus la inimă, cu rare 
excepții, această activitate, care 
nu este cituși de puțin faculta
tivă, ci constituie o îndatorire a 
lor de prim ordin. Dacă se în- 
tîlnesc o dată echipele de fotbal 
a 2 grupe, se consideră, cu ne
justificată suficiență, că s-a rea
lizat destul pentru un trimestru. 
Pe de altă parte, actualul mod 
de organizare a campionatelor 
universitare duce la eliminarea 
rapidă a majorității concurenți- 
lor încă din fazele de masă, ur- 
mînd ca grosul studenților să se 
întâlnească, din nou. abia peste 
un an, intrucit sistemul compe- 
tițional de masă nu asigură, în 
forma lui actuală, continuitate 
activității".

MERIDIAN<
• MARIO ZAGALO, antreno

rul echipei de fotbal a Brazi
liei la recentul campionat mon
dial, a fost angajat de clubul 
Fluminense din Rio de .Janeiro, 
înlocuindu-1 astfel pe Paul A- 
maral. Știrea a produs senzație 
în cercurile fotbalistice brazilie
ne, întrucît Fluminense este cîș- 
tigătoarea turneului pentru 
„Cupa Robertao" (sub conduce
rea antrenorului Amarai), iar 
Zagalo fusese concediat de clu
bul Botafogo pentru rezultatele 
slabe obținute în cadrul ace
leiași competiții. Vicepreședin
tele clubului Fluminense, Joan 
Boueri, a ținut să risipească 
aceste nedumeriri, declarind că 
„înlocuirea antrenorilor la anu
mite perioade de timp este un 
fapt de rutină în fotbalul bra
zilian și chiar in cel interna
țional".

• TELEGRAMELE de presă 
au anunțat încetarea din viață a 
fostului campion mondial de 
box la categoria grea. Sonny 
Liston. Potrivit comunicatului ‘ 
poliției din Las Vegas, moartea 
ar fi survenit încă acum o săp- 
tămină. Corpul lui Liston a 
fost găsit in locuința sa din 
apropiere de Las Vegas de că
tre soția sa, care lipsise de a- 
casă timp de 10 zile.

Sonny Liston s-a afirmat se
rios in cursul anului 1962, cind 
a cucerit centura de campion 
mondial la toate categoriile, in- 
vingindu-i in luna septembrie 
prin K.O. în prima repriză pe 
fostul deținător Floyd Patter
son. El a pierdut titlul de cam
pion mondial în fața lui 
Cassius Clay, care l-a scos din 
luptă înainte de limită. în re
priza a 7-a în meciul disputat 
in luna februarie 1964.

• IN ACESTE zile, la Atena 
se desfășoară ședința de lucru 
a Federației internaționale de 
fotbal, avind ca temă centrală 
campionatul mondial din anul 
1974, respectiv formula de dis
putare a acestuia. Comisia 
F.I.F.A. va examina propune
rea făcută de Biroul forului 
fotbalistic internațional, propu
nere potrivit căreia se recoman
dă menținerea formulei cu 16 
echipe finaliste, cu mențiunea 
ca în locul sferturilor de finală 
și a semifinalelor, cele 8 echi
pe calificate in „optimile" de 
finală să joace in cadrul a două 
grupe, iar primele clasate să-și 
dispute finala.

joi ultima zi ia

LOTO
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ORIENTUL APROPIAT
• întrevederile lui Jarring • Conferința 

de presă a lui Mahmoud Riad
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

După întrevederea pe care a 
avut-o marți la Națiunile Unite 
cu reprezentantul permanent al 
Israelului la O.N.U., Joseph Te- 
koah, ambasadorul Gunnar Jar
ring a conferit cu reprezentantul 
R.A.U., Mohammed El Zayyat, 
și cu reprezentantul Iordaniei, 
Mohammed El Farra.

NAȚIUNILE UNITE 6 (A- 
gerpres). — După primele între
vederi avute marți succesiv cu 
reprezentanții la O.N.U. ai Israe
lului, Republicii Arabe Unite și 
Iordaniei, începînd de miercuri 

» Gunnar Jarring își va desfășura

activitatea fără publicitate. Con
vorbirile sale și conținutul lor nu 
vor mai fi anunțate, relatează de 
Ia New York corespondenții a- 
gențiilor de presă.

Se menționează că, în cadrul 
întrevederilor de marți, mediato
rul suedez i-a informat pe re
prezentanții celor trei țări asupra 
procedurii pe care intenționează 
să o urmeze în desfășurarea ul
terioară a tratativelor în vederea 
soluționării politice a conflictului 
din Orientul Apropiat.

A. Boabă primit
de șahinșahul

Iranului
TEHERAN 6. — Corespon

dentul Ageipres, Nicolae Po- 
povici, transmite: Miercuri, Șa
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, l-a pri
mit la Palatul Niavaran pe mi
nistrul petrolului al României, A- 
lexandru Boabă, care întreprinde 
o vizită oficială la Teheran. La 
primire a fost de față ambasa
dorul României, Pavel Silard. Mi
nistrul Alexandru Boabă a trans
mis Majestății Sale Imperiale un 
mesaj de salut din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind, Șahinșahul Iranului 
a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
un mesaj de prietenie și urări de 
prosperitate poporului român.

Tot miercuri, ministrul român 
și persoanele care îl însoțesc au 
avut oonvorbiri cu președintele 
Companiei Naționale a Petrolu
lui Iranian, Manoutcher Eghbal 
și cu alte personalități din con
ducerea societății.

în continuare, oaspetele român 
» conferit cu ministrul economi
ei, Houshang Ansari, și cu alte 
personalități ale vieții economice 
iraniene. Au fost abordate pro
bleme privind cooperarea econo
mică dintre România și Iran.

LONDRA 6 (Agerpres). 
Ministrul de externe al Republi
cii Arabe Unite, Mahmoud Riad, 
a declarat, într-o conferință de 
presă ținută la sfîrșitul vizitei 
sale oficiale la Londra, că „înce
tarea focului poate fi prelungită 
pentru totdeauna și nu numai 
pentru șase luni, dacă Israelul 
este gata șă accepte și să aplice 
rezoluția Consiliului de Securita
te din 22 noiembrie 1967“. El a 
adăugat, în context, că este ne
cesar ca Israelul să precizeze în 
mod clar, prin intermediul me
diatorului O.N.U., Gunnar 
Jarring, că intenționează să-și 
retragă trupele de pe teritoriile 
arabe ocupate. Ministrul de ex
terne egiptean a precizat că 
R.A.U. este gata să accepte toate 
garanțiile internaționale posibile, 
inclusiv prezența unor forțe ale 
O. N. U. și crearea unor zone 
demilitarizate de ambele părți 
ale frontierelor cu Israelul.

a□□ □

SPANIA. — Cei șase tineri basci condamnați la moarte — pedeapsă comutată ulterior în 
detenție — fotografiați după pronunțarea sentinței la închisoarea din Burgos

Turneul
premierului

britanic
Premierul britanic a 

plecat miercuri intr-un 
turneu oficial în mai mul
te țări membre ale Com- 
monwealth-ului. El a so
sit în aceeași zi la Nico
sia, prima etapă a turneu
lui, care cuprinde de ase
menea, Pakistanul, India, 
Malayezia, precum și Sin
gapore, unde va lua par
te între 14 și 21 ianuarie, 
la lucrările conferinței la 

nivel înalt a Common- 
wealth-ului.

Comentariul zilei

India

Scrutin anticipat

BEIRUT 6 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută presei, pri
mul ministru al Libanului, Saeb 
Salam, a afirmat că este satisfă
cut de hotărîrea Comandamen
tului luptei annate palestiniene 
(C.L.A.P.) de a închide birourile 
tuturor organizațiilor de comando 
din taberele de pe teritoriul Li
banului și de a le unifica în ca
drul unui singur birou în fiecare 
tabără. El a menționat că această 
hotărîre i-a sporit încrederea în 
ce privește hotărîrea palestinieni
lor de a colabora în orice împre
jurări cu guvernul de la Beirut, 
pe baza respectării imperativelor 
stabilității interne și suveranității 
naționale a Libanului.

★
Biroul organizației „Al Fatah" 

din capitala libaneză a anunțat 
că Yasser Arafat, care s-a aflat 
într-o vizită la Beirut, a părăsit 
acest oraș, plecînd spre Damasc.

• TREI GRUPĂRI POLI
TICE din Uruguay — Parti
dul democrat creștin, și două 
ramuri dizidente ale partidu
lui oficial de guvemămînt 
„Colorado" și partidului de 
opoziție „Blanco" — și-au a- 
nunțat, în mod oficial, în— 
tr-o declarație publicată la 
Montevideo, intenția de a 
constitui, în vederea alegeri
lor generale programate pen
tru luna noiembrie, „un front 
politic larg compus din toate 
forțele care să funcționeze pe 
baza unui program național 
progresist antioligarhic, anti- 
imperialist și popular". In 
declarație, se subliniază do
rința celor trei grupări poli
tice de a obține adeziunea al
tor organizații democratice șl 
de stînga, fiecare dintre a- 
cestea urmînd să-și păstreze 
identitatea și autonomia șl să 
colaboreze pe baza unui pro
gram politic unic realizat din 
sintetizarea punctelor comu
ne din programele lor poli
tice.

Dupâ stabilirea relațiilor diplomatice

intre Chile fi R. P. Chineză

Declarațiile ministruluio

externe

Procesul Angelei Davis
Cunoscuta militantă 

americană de culoare, 
Angela Davis, a fost in
culpată marți de către 
tribunalul din San Ka- 
fael pentru că ar fi pro
curat armele utilizate 
în incidentul de la 7 au
gust anul trecut din in
cinta acestui tribunal.

SANTIAGO DE CHILE 6 
(Agerpres). — Ministrul de ex
terne chilian, Clodomiro Almeyda, 
a declarat marți că, prin stabili
rea relațiilor diplomatice și co
merciale între Republica Chile și 
Republica Populară Chineză, gu
vernul chilian pune în aplicare 
unul din principiile fundamentale 
ale programului de politică ex
ternă al Frontului Unității Popu
lare, care prevede stabilirea de 
relații diplomatice cu toate țări

le, indiferent de sistem politic. 
El a arătat în continuare: „în 
cazul Republicii Populare Chi- 

oneze, este vorba de un act de

Măsuri importante
la Sesiunea Comisiei Pactului Andin

Sesiunea extraordinară a Comisiei Pactului Andin, care 
s-a desfășurat la Lima, a aprobat o serie de documente pri
vind dezvoltarea relațiilor între cele cinci state membre ale 
acestei organizații economice regionale — Peru, Bolivia, Chi
le, Columbia și Ecuador.

deosebită semnificație, deoarece 
se stabilesc relații cu un guvern 
care reprezintă națiunea cea mai 
mare din lume, care a obținut 
progrese importante în dezvolta
rea economică și socială, consti
tuind un factor de însemnătate 
de netăgăduit în viața interna
țională". Fără China, a adăugat 
Almeyda, nu poate fi conceput 
nici un efort în vederea realiză
rii păcii și securității mondiale, 
nu poate fi organizată colabora
rea internațională necesară atin
gerii marilor obiective ale lumii 
în dezvoltare.

Relevînd însemnătatea partici
pării Chinei la schimburile co
merciale internaționale, Clodomi
ro Almeyda a spus că guvernul 
chilian va explora împreună cu 
guvernul chinez „posibilitatea 
dezvoltării schimburilor comer
ciale curente în folosul ambelor 
țări".

Presa londoneză scrie că a- 
ceastă rapidă deplasare a lui 
Heath va fi folosită pentru efec
tuarea unei treceri în revistă a 
problemelor bilaterale cu oficia
litățile țărilor respective și toto
dată, pentru a discuta temele ce 
vor figura pe agenda conferinței 
Commonwealth-ului. Aceste teme 
sînt de două categorii: cele po
litice cu caracter mai general și 
cele economice cu un profil mai 
special. In prima categorie, fără 
îndoială, un loc important îl va 
ocupa intenția guvernului brita
nic de a relua vînzările de arme 
către regimul rasist din Africa de 
Sud. Tocmai pentru faptul că 
vînzarea armelor către regimul 
rasist de la Pretoria a fost soco
tită ca o piatră de încercare pen
tru Commonwealth (unii comen
tatori au și văzut posibilitatea di
zolvării acestei organizații), gu
vernul Heath a ezitat pînă în pre
zent să ia o hotărîre.

Anglia insistă ca, în cadrul te
maticii politice, să se discute și 
„problemele comune de apărare", 
în primul rînd, crearea unui npu 
pact militar în zona' Oceanului 
Indian, care să ofere Angliei, 
pretextul pentru menținerea tru
pelor sale la est de Suez și după 
1971.

Din a doua categorie, o pro- 
blemă asupra căreia vor insista 
multe țări este aceea privind efec
tele viitoarei aderări a Angliei 
la C.E.E. asupra economiilor sta
telor din Commonwealth. Austra
lia, Noua Zeelandă și o serie de 
state din Marea Caraibilor au de
clarat că o eventuală aderare a 
Angliei la C.E.E. va însemna pen
tru ele „un adevărat dezastru 
economic".

Fapt unic in istoria independentă a Indiei, cu citeva zile 
Înainte de sfîrșitul anului,, s-a anunțat că premierul Indira 
Gandhi a propus șefului statului, președintelui V. V. Giri — și 
acesta a acceptat — dizolvarea camerei inferioare a Parlamen
tului, denumită Lok Sabha și organizarea anticipată a alegerilor 
pentru acest organism. Așadar, cu 14 luni înainte de termenul 
normal de expirare a actualei legislaturi, de la începutul lunii 
viitoare pînă la 4 martie, circa 260 de milioane de alegători vor 
fi chemați la urne, pentru realegerea a 523 de deputați.

Hotărîrea primului-niinistru a dat naștere la numeroase co
mentarii acestea incercind să discearnă motivele care au deter
minat decizia privind anticiparea scrutinului, precum și șansele 
pe care le au principalele organizații politice de a obține un 
număr cît mai mare de voturi. Potrivit ziarului LE FIGARO 
consultarea electoratului ou circa un an Înaintea datei normale 
s-ar datora următoarelor trei evenimente ce au provocat ne
mulțumiri profunde in rîndurile partidului guvernamental al 
Indirei Gandhi : a) căderea, in statul Uttar Pradesh a guvernu
lui local, sprijinitor ferm al guvernului de la New Delhi ; b) 
formarea in statui Biliar a unei coaliții guvernamentale numai 
cu partidele din opoziție și in sfirșit, poate cel mai important 
c) casarea de către Curtea supremă a decretului de abolire a 
rentelor și privilegiilor maharadjahiior (prinților autohtoni) de
cret apreciat de Curte ca fiind neconstituțional.

Imediat dupâ anunțarea deciziei prezidențiale de organizare 
anticipată a scrutinului, premierul Indira Gandhi a anunțat in 
cursul unei cuvintări radiodifuzate că scopul pe care-1 urmă
rește partidul său este asigurarea unei majorități sigure, care 
să-i permită înfăptuirea totală a programului de reforme urmă
rit. In camera inferioară, dizolvată, partidul său deținea 225 de 
locuri, cu 37 sub majoritatea efectivă. Observatorii urmăresc cu 
vădit interes desfășurarea de forțe de pe arena politică indiană, 
nu numai datorită faptului că acestea antrenează perspectivele 
unei țări cu sute de milioane do locuitori, dar și sub un alt 
aspect, inedit. Pentru prima oară, după 15 august 1947, data 
dobindirii independenței, cele două aripi ale fostului Partid al 
Congresului, aripa de stingă (majoritară) și aripa de dreapta 
(minoritară) iși vor măsura forțele, nu in cadrul unor reuniuni 
interne, ca pină in urmă cu citeva luni, ci pe terenul disputei 
electorale. Aceste două aripi ale partidului tradițional de gu 
vernămînt s-au separat, la începutul anului trecut, ca urmau 
a neînțelegerilor provocate de proiectul naționalizării a 14 ”n 
cele mai importante instituții bancare care activează in I 
Aripa de dreapta a partidului, grupind principalii oponenț: ai 
acestui proiect, precum și ai altor reforme preconizate de In
dira Gandhi, au alcătuit „Partidul vechiului Congres". Aripa de 
stingă, reunind adeptii unor programe de transformări social- 
economiee avind printre liderii săi pe Indira Gandhi — au con
stituit „Partidul noului Congres" sau „Partidul puterii". Acest 
partid va încerca „să bareze drumul unei mari alianțe care este 
pe cale să se formeze in numeroase regiuni ale subcontinentu- 
lui indian prin unirea pe seară națională a celor trei partide 
de dreapta (vechiul Congres, „Jana Sangh", partidul național 
hindus, apărător al vacilor sacre și anti-musulman și „Swatan- 
tra", dreapta reformistă)" (LE FIGARO),

Anticipind campania electorală, Indira Gandhi, sprijinită ații 
de propriul său partid cît și de unele formațiuni de stingă 
anunța in cadrul unor intilniri, desfășurate in citeva state, 
obiectivele cele mai importante ale programului său care pre
vede necesitatea și importanța creării sectoarelor naționalizate 
precum și înfăptuirea unei serii de reforme economico-sociale 
atit Ia orașe cit și la sate.

„Este încă imposibil de aflat argumentele ce le vor folosi 
celelalte partide pentru atragerea favorurilor votanților" — 
scria în editorialul său LE MONDE. Căci, in timp ce atu-urile 
partidului de guvernămînt, care se bucură de popularitate, sint 
deja cunoscute, cele ale opoziției luată prin surprindere, abia 
în aceste zile se concentrează sub forma platformelor electorale.

Lupta electorală va fi dură. înfruntarea, purtată atit pe pla
nul central al Uniunii grupind cele 20 de state, cît și în cadrul 
statelor, va afecta pe durata celor cîteva săptămini care pre
cede scrutinul, largi cercuri ale populației, dornică de Înfăptuiri 
și mai radicale pe calea progresului și civilizației.

IOAN TIMOFTE

O CLODOMIRO ALMEYDA, 
ministrul chilian al afacerilor ex
terne, a anunțat marți că țara sa 
urmează să treacă la stabilirea 
de relații diplomatice cu R.D. 
Germană, prin încheierea la fi
nele lui ianuarie sau iuceputul 
lui februarie 1971 a unui acord 
consular cu acest stat.

Europa și rigorile ierniiPrintre cele mai importante 
hotărâri figurează acordul pri
vind modul de tratare a capita
lului străin în țările membre ale 
organizației. Potrivit prevederilor 
acestui acord, activitatea capita
lului străin, îndeosebi nord-ame- 
rican, urmează a fi îngrădită. Se 
preconizează interzicerea achizi
ționării de către capitalul străin 
a întreprinderilor naționale din 
ramurile industriale de bază și 
asigurarea în următorii 10 ani a 
participării capitalului autohton 
în proporție de 51 la sută la filia
lele companiilor străine. Docu
mentul prevede, totodată, ca prin 
acțiuni comune statele să ia mă
suri ca în sectoarele economice 
de bază firmele străine să fie 
transformate in întreprinderi 
mixte cu capital de stat și parti
cular. înființarea unor noi socie
tăți străine nu va fi admisă 
serviciile publice (canalizare,

nergie electrică, telecomunicații, 
transporturi publice etc.), asigu
rări sociale și bănci comerciale și 
alte instituții financiare, trans
porturi rutiere și feroviare, pu
blicitate, radio și televiziune, 
presă. Documentul stipulează, de 
asemenea, dreptul statelor de a 
expropria posesiunile și întreprin
derile capitalului străin, de a li
mita scurgerile de capital din 
țară, de a oontrola beneficiile ob
ținute de societățile străine și 
circulația devizelor.

Printre celelalte documente a- 
doptate figurează o serie de a- 
corduri privind reglementarea 
circulației mărfurilor și regimu
lui tarifar între țările membre. 
Alte documente se referă la ar
monizarea acțiunilor social-eco- 
nomice care vizează dezvoltarea 
eoonomică în cele cinci state, 
fără a afecta suveranitatea fiecă
rei țări.

Avocații apărării au cerut pu
nerea în libertate a Angelei Da
vis și invalidarea inculpării, rele- 
vînd că acuzațiile formulate îm
potriva militantei nu sînt dove
dite. Ei au subliniat că în Cali
fornia ea nu se poate bucura de 
o judecată imparțială, datorită 
campaniei politice organizate îm
potriva sa de către autoritățile 
statului.

Judecătorul Joseph Wilson, 
președintele completului, a refu
zat să se pronunțe asupra cere
rii apărării, fixînd data de 22 fe
bruarie pentru dezbaterea ei.

în timpul cît s-au desfă
șurat dezbaterile de marți ale tri
bunalului, în fața clădirii acestuia 
a avut loc o puternică manifesta
ție sub lozinca „Libertate 
gelei".

Frigul continuă să domnească 
în cea mai mare parte a conti
nentului european. Dacă în R.F. 
a Germaniei vremea s-a amelio
rat treptat și toate autostrăzile au

Pod sau
tunel ?

PROIECTE
I

Potrivit legislației californiene, 
persoanele acuzate de furnizarea 
armelor utilizate în acte violente 
soldate cu victime umane sînt 
pasibile de aceleași pedepse ca 
și autorii crimelor.

în depoziția sa, Angela Davis 
* respins acuzațiile aduse ca ne
fondate și a subliniat că proce
sul în care este implicată consti
tuie o înscenare politică în cadrul 
campaniei reacțiunii din S.U.A. 
împotriva forțelor progresiste.

fost degajate do stratul de ză
padă, în Spania, valul de frig 
a căpătat un caracter dramatic. 
Aici, au fost semnalate, pînă în 
prezent, două victime omenești 
și aproape o sută de sate com- 
Slet izolate. în numeroase loca- 

tăți ale Spaniei au fost înre
gistrate cele mai scăzute tempe
raturi din acest secol. Există te
merea compromiterii considera
bile a culturilor și, în special, a 
plantațiilor de portocali.

în Portugalia, aeroportul capi
talei a fost închis din cauza ce
tii. Din același motiv, a fost în
trerupt și traficul maritim.

De asemenea, în Italia, gerul 
a provocat, de la începutul anu
lui, moartea a 14 persoane. A 

oeput să ningi la Veneția și la 
agliari.
în Franța, frigul rămîne la fel 

de puternic ca și în ultimele 
doua zile. în centrul țării, la Lo- 
zere, a fost înregistrată o tempe
ratură de minus 34 de grade.

tinge pe alocuri peste 50 cm, 
producînd perturbați! serioase 
circulației rutiere și feroviare. 
Magistrala de curent electric ce 
aprovizionează orașul Zadar și 
regiunea din nardul Dalmației a 
fost deteriorată, numeroase între
prinderi încetîndu-și activitatea. 
Lipsa de curent electric se face 
simțită și în Croația, și mal ales 
în capitala acesteia, Zagreb. în 
regiunea Gorski Kotar, cîteva 
sate, cu o populație de circa 
30 000 locuitori, oontinuă să se 
afle izolate.

O curiozitate o reprezintă re
giunile de cîmpie ale Macedo
niei, unde, «pre deosebire de alte 
regiuni ale Iugoslaviei, încă nu a 
nins. Aici, temperatura variază 
între 5 și 10 grade Celsius.

PUNTE RUTIERĂ ÎNTRE SICILIA Șl 
PENINSULA ITALICĂ • ÎNTRE DOUĂ

FRANȚA. — Un strat gros de zăpadă acoperă străzile orașelor, 
blocînd circulația

O lamă deosebit de grea și-a 
abătut zăpezile în acest an și a- 
supra Iugoslaviei. în Slovenia, 
Croația, Bosnia și Herțegovina, 
ca și în regiunea imediat înveci
nată litoralului Adriaticii, con
tinuă să ningă de cîteva zile. 
Stratul neobișnuit de zăpadă a-

• LA ÎNCEPUTUL acestei 
săptămîni, zonele estice ale Sta
telor Unite au continuat să fie 
bîntuite de ger și furtuni de ză
padă. în unde locuri, viscolul 
violent a ridicat troiene de ză
padă înalte de 4 metri. Cele mai 
lovite au fost statde Iowa și Ne
braska, unde au fost puternic 
feotate căile rutiere. Viscolul 
gerul au provocat moartea a 
proximativ 40 de persoane.

a-

a-

Un vechi, foarte vechi 
proiect a venit în actua
litate. Guvernul italian 
și-a anunțat hotărîrea de 
a construi, într-un viitor 
nu prea îndepărtat, o 
„punte rutieră" de legă
tură între Sicilia ți pe
ninsula italică.

Preliminariile acestei 
îndrăznețe întreprinderi 
sînt, de altfel, m plm° 
desfășurare. Fără prea 
mult zgomot a fost lan
sat un concurs pentru 
cele mai bune proiecte 
de construire a „punții 
rutiere". Șase vanante 
considerate a fi cele ma 
nteresante au fost reyi- 
iute pentru studiu Ș' PrȘ" 
niate cu cîte 10 000 de 
jolari. ..

Costul mediu al reali
zării masivei lucrări este 
ivciluat între 1 miliara ș> 
,3 miliarde dolari. Suma 
tare exorbitantă. Trebu- 
e, însă, ținut seama de 
lificultățile ți soluțiile

specifice pe care le com
portă construcția proiec
tată.

— Sicilia și sudul pe
ninsulei italice formează 
o zonă de frecvente 
mișcări seismice. Un tu
nel sau fundația unui 
pod trebuie asigurate 
contra acestor mișcări 
seismice.

— Marea atinge în 
strîmtoarea Messina, ca
re desparte Sicilia de 
Italia, o adîncime de 350 
de metri ; pilonii unui 
pod sau părțile compo
nente ale unui tunel ar 
trebui să fie plasate 
deci la o mare adîn
cime.

— Navigația foarte 
densă prin strîmtoarea 
Messina nu trebuie să fie 
stingherită ; chiar și fără 
alte complicații naviga
torii au destulă bătaie de 
cap cu curenții marini 
pe îngusta fîșie de apă 
dintre Scylla și Carybda,

care l-a înspăimîntat pe 
Ulyse.

După părerea expri
mată de specialiști în 
presa italiană, numai 
două din cele șase pro
iecte premiate par să co
respundă cerințelor spe
cifice. Primul proiect, e- 
laborat de un grup de 
ingineri italieni prevede 
construirea unui pod sus
pendat pe doi piloni u- 
riașî. Cel de-al doilea 
proiect, apartinînd unui 
institut specializat brita
nic, prevede montarea, 
la o adîncime de 50 de 
metri sub „oglinda apei" 
a unui tunel compus din 
trei mari porțiuni de con
ductă de oțel care ar 
urma să fie asamblate, 
cu un mare grad de 
flexibilitate, printr-un 
procedeu special.

Varianta podului sus
pendat, este, însă, privi
tă cu scepticism ți mari 
rezerve de specialiști.

Pilonii ar trebui să aibă 
înălțimea de 400 de metri 
(identică cu aceea a lui 
Empire State Buil
ding) ; părțile de susține
re ar fi expuse unor dez
lănțuiri ale naturii (un 
pod asemănător construit 
la Tacoma — S.U.A. — 
s-a prăbușit în timpul u- 
nei furtuni puternice).

Șansele cele mai mari 
de realizare le are pro
iectul tunelului submarin. 
Adîncimea la care ar fi 
montat ar exclude per
turbarea navigației, și ar 
evita, în același timp, pe
ricolele furtunilor, iar 
materialul și modul de 
construcție ar oferi cele 
mai bune garanții de re
zistență la cutremure și 
curenți marini. Un alt 
mare avantaj îl constitu
ie faptul că tunelul pro
iectat, care ar urma să 
aibă trei benzi (două 
pentru autovehicule și 
una pentru calea ferată)

poate fi construit 
părți prefabricate si apoi 
montate la fața locului, 
ceea ce asigură o mai 
rapidă desfășurare a lu
crărilor <i, implicit, o mai 
grabnică dare în folo
sință.

Pod suspendat sau tu
nel ? Guvernul italian nu 
a hotărît, încă, asupra 
căruia dintre proiecte se 
va opri. La Roma se afir
mă, însă, că există mari 
șanse ca la capătul ac
tualului deceniu, planul 
de construire a unei 
„punți rutiere" între Si
cilia și peninsula italică, 
plan despre care se dis
cută mereu din 1870 în
coace, să devină reali
tate.

M. Laird la Paris
e MINISTRUL APĂRĂRII 

Statelor Unite, Melvin Laird, a 
făcut miercuri o escală la Paris, 
In drum spre Tailanda, Vietna
mul de Sud și Hawaii, unde ur
mează să inspecteze forțele a- 
mericane din aceste zone. După 
o întrevedere cu David Bruce, 
șeful delegației americane la 
Conferința de la Paris în pro
blema vietnameză, Laird a par
ticipat la un dejun de lucru cu 
ministrul apărării al Franței, 
Michel Debre.

al

Acțiuni ale patriofilor 
sud-vietnamezi

• LA 70 KILOMETRI DE 
SAIGON, de-a lungul șoselei nr. 
1 care leagă capitala sud-vietna- 
meză de regiunea septentrională 
a Vietnamului de sud, au avut 
loc noi ciocniri între detașamen
te ale Frontului Național de Eli
berare și unități militare ameri
cane. Lupte între forțele pa
triotice și efective militare sai- 
goneze și americane au fost sem
nalate, de asemenea, în provin
cia Quang Ngai, pe aceeași șo
sea, precum și în regiunea An 
Xuyen.

Pe de altă parte, coresponden
tul agenției France Presse re
latează că bombardierele ame
ricane de tip „B-52“ și-au con-

centrat in ultimele 24 de ore rai
durile asupra provinciei Quang 
Tri și a văii A Shau.

• KA INVITAȚIA ministrului 
afacerilor externe al R.D. Ger
mane, Otto Winzer, miercuri a 
sosit la Berlin într-o vizită ofi
cială de prietenie, ministrul de 
externe al Poloniei, Ștefan Je- 
drychowski.

In aceeași zi, informează a- 
genția A.D.N., au început con
vorbirile între cei doi miniștri.

Condamnări
la Yaounde
• TRIBUNALUL MILITAR 

din capitala Camerunului, Yao
unde, a pronunțat miercuri sen
tința In procesul intentat unor

membri ai Uniunii Populare din 
Camerun, partid scos in afara 
legii. Au fost condamnați la 
moarte liderul acestui partid, 
Ernest Ouandie, și doi colabora
tori ai acestuia. Unul din prin
cipalii acuzați, episcopul Nkong- 
samba, a fost candamnat la în
chisoare pe viață. Alți 14 acu
zați au fost condamnați la în
chisoare pe termene între 5 și 
20 de ani.

Cei condamnați au fost acuzați 
de a fi organizat un complot îm
potriva guvernului.

E. R.

• GUVERNUL REPUBLICII 
CHILE a grațiat 43 de militanți 
de stingă condamnați sau acțio
nați în justiție de regimul pre
cedent pentru diverse activități 
politice considerate drept „sub
versive". Majoritatea acestora 
aparțin Mișcării revoluționare de 
stînga.

Stare de urgență în Malayezia
• PRIMUL MINISTRU AL MALAYEZIEI, Tun Abdul Razak, 

a instituit marți starea de urgență în zonele din vestul țării 
afectate de inundații. Razak a ordonat constituirea unui centru 
național de ajutorare a regiunilor sinistrate.

Ultimele date oficiale anunțate la Kuala Lumpur menționează 
că 29 de persoane au pierit ca urmare a inundațiilor care au 
devastat în ultimele zile o mare parte din regiunea de vest a 
Malayeziei. In același timp, peste 77 000 de oameni au rămas 
fără locuință, iar aproximativ 60 000 au fost evacuați din zonele 
amenințate. Toate comunicațiile feroviare și rutiere între Kuala 
Lumpur și restul țării au fost întrerupte. în unele regiuni ni
velul apei se ridică pînă la 3 metri. Situația riscă să se agra
veze, datorită faptului că ploile torențiale, care s-au abătut 
acum și asupra capitalei, continuă fără întrerupere de aproape 
zece zile.

Noi arestări în Spania
• POLIȚIA SPANIOLA a a- 

restat marți alte 14 persoane, 
între care două femei, sub acu
zația de „activitate comunistă". 
Numai în intervalul 21 decem- 
brie-5 ianuarie numărul persoa
nelor arestate în Spania pentru 
convingerile lor politice se ri
dică Ia 85.

Incendiu la... pompieri
• LA MARGINEA LOCALI

TĂȚII australiene Sydney a ars 
din temelii... un post de pom
pieri. Clădirea a fost incendiată 
în urma unui accident suferit 
chiar în fața ei de o autocister
nă Încărcată cu benzină, și tot ce 
au putut face pompierii a fost 
să-și ealveze propriile vieți.
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