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| • Cronica plastică ]

| P A L L A O Y |
| • Cronica culturii dc masă I

I • Clubul ingenioșilor ’
[ ELECTROTEHNICA- j

I A CITA PASIUNE? I

Cum intîmpinați aniversarea
organizației noastre?

Cu eforturi intense, cu cele
mai bune rezultate

• IN JUDEȚUL GALAȚI 
a fost inaugurat marți un 
mare șantier de hidroamelio
rații în lunca inundabilă a 
Șiretului, între localitățile 
Fundeni și Braniștea. Prin 
lucrări de îndiguiri și comba
terea excesului de umiditate 
aici vor fi ferite de inundații 
11 480 ha și vor fi totodată 
redate circuitului arabil 
1858 ha. Printre altele se va 
construi un dig în lungime 
de 40 km.

Din volumul total al lucră
rilor 30—35 Ia sută 
liza prin muncă 
patriotică.

se va rea- 
voluntar-

TEXTILE 
din Botoșani au 

lucrările de moder-
întrebarea nu a fost pusă 

chiar așa cum este transcrisă 
mai sus, după cum nici răspun
surile n-au reluat, mai mult 
sau mai puțin, aceeași formu
lă. Am purtat, în cele două or
ganizații U.T.C. de electricieni, 
din atelierele 1 și 2 panouri 
ale Uzinei „Automatica“, mai 
degrabă o discuție amicală; 
despre începutul acestui nou 
an, despre realizările pe care 
cele două colective de tineri 
le pot deja aminti după o pri
mă decadă de muncă, totul ra
portat și circumscris firesc la 
atmosfera efervescentă ce înso
țește permanent activitatea or
ganizațiilor U.T.C., dinami- 
zînd-o pe măsură ce ne apro
piem de evenimentul împlini
rii celor 50 de ani de existen
ță. Și abia la sfîrșitul discuției, 
concluzia cea mai fidelă tutu
ror intervențiilor făcute de ti
neri s-a dovedit, într-adevăr, 
aceea că aniversarea din mar
tie este întîmpinată cu cele 
mai bune eforturi și _rezultate, 
chiar dacă 
totdeauna 
vinte.

Un prim . „ 
sens l-am avut chiar din partea 
celei dinții interlocutoare, 
GEORGETA BĂLAN :

— După o săptămînă de lu
cru din acest an, mi-a spus ea, 
pot deja să zic că am terminat

aproape instalația ta un panou 
CAF-6. Pentru executarea co
nexiunilor sînt prevăzute 400 
de ore însă eu, împreună cu 
încă un tînăr, am ajuns deja 
1a faza finală a lucrărilor. Este, 
într-adevăr, primul nostru re
zultat din acest an dar nu și 
ultimul. Pină la aniversarea 
semicentenarului avem timp să 
mai adăugăm încă multe.

— Aici, la noi, completa 
ideea, ceva mai tîrzju, CON
STANTIN - TUDORAN. secre
tarul organizației 1B, munca se 
măsoară în ore. Atelierul elec
tric este, un adevărat creier al 
uzinei, sectorul de care depin
de bunul mers al tuturor celor
lalte, de aceea e și normal să 
ne măsurăm timpul cu ora, cu 
minutul. Știu, de pildă, că eu, 
împreună cu ceilalți doi băieți, 
trebuie să dăm gata panoul la 
care lucrăm în 370 ore însă 
știm tot atît de bine că poi- 
mîine, după ce vom acumula 
nici 250 ore, va fi bun de pre
dat la control. Acest lucru este 
valabil pentru întreaga organi
zație și, aș spune, pentru în
treaga ei activitate. In preaj
ma unor momente deosebite, 
mai ales, a devenit un angaja
ment de ta sine înțeles străda-

Dialoguri cu tinerii de la Uzina

D. MATALÄ

(Continuare in pag. a ll-a)

ideea nu fusese în- 
exprimată în cu

Automatica" din Capitală

argument în acest

UN ÎNCEPUT
PROMIȚĂTOR Foto: P. T1NJALÄ

PENTRU NOUL

CONSTANTIN TUDORAN : 
„Atelierul electric este un a- 

devărat creier al uzinei...“

• LA UZINELE 
„MOLDOVA’“ '■ 
început 
nizare a secției de filatură. 
In cadrul acestora vor fi re- 
amplasate mașinile existente, 
iar unele vor fi înlocuite cu 
utilaje noi de înaltă tehnici
tate. Se prevede, de aseme
nea, dotarea și punerea In 
funcțiune a unei linii tehno
logice specializate în produ
cerea de fibre pollesterice.

• INDUSTRIEI LOCALE A 
JUDEȚULUI MARAMUREȘ 1 
s-a adăuga recent un nou o- 
biectiv — Fabrica de cărămizi 
de la Crăciunești, unitate care 
va aproviziona cu materiale 
de construcții, șantierele și va 
contribui totodată, la satisfa
cerea mai deplină a cerințe
lor populației din zonele Si- 
ghetu Marmației, Vișeu de Sus 
și Borșa cu asemenea pro
duse.

Industria locală maramure
șeană va realiza în acest an 
de două ori și jumătate mai 
multe materiale de construc
ție decît în primul an al 
cinalului.

cin-

SÄ- 
BU-

LOCALITAȚILE 
DIN JUDEȚELE 

DÎMBOVIȚA ȘI PRAț 
și-au început activita- 
unitițl prestatoare de 

ale cooperativelor

9 ÎN 
TEȘTI 
ZAU, 
HOVA 
tea noi 

Servicii 
meșteșugărești. în cursul anu
lui vor fi înființate încă 80 de 
asemenea unități, care vor 
asigura o gamă diversificată 
de servicii și cu 40 la sută 
mai multe bunuri de consum 
destinate exportului.

• FABRICA DE MOBILA 
,.23 AUGUST“ din Tg. Mureș 
a expediat către U.R.S.S. și 
R.F. Ungară primul lot din 
acest an de 300 garnituri de 
mobilă. Alcătuite din 16 pie
se, aceste garnituri oferă 
posibilitatea realizării unor 
variate combinații. Tot aici, 
au fost lansate în producție 
noi tipuri de mobilier 
stejar masiv solicitate în 
glia și Olanda.

Fabrica tîrgmureșeană 
livra la export în acest 
o mare parte din producție, 
onorînd astfel contractele în
cheiate cu mai bine de 20 de 
mari firme comerciale.

din 
An-

va
an,

AN DE ACTIVITATE
începînd de zilele trecute, la comitetele jude

țene au loc instruiri ale secretarilor comitetelor 
comunale U.T.C. Această acțiune se constituie 
ca un amplu colocviu de informare și dezbatere 
a problemelor pe care actualitatea economică, 
socială și politică le ridică în fața organelor și 
organizațiilor U.T.C. de l>a sate în legătură cu 
proeesul integrării tineretului în fluxul efortu
rilor de dezvoltare multilaterală a așezărilor 
rurale. Din această perspectivă se și impune a 
fi luată în considerație utilitatea unor asemenea 
reuniuni cu profund caracter de lucru, metodic 
și practic, îndeosebi pentru faptul că secretarii 
comitetelor comunale U.T.C. au, în mod firesc, 
rolul celor mai compctenți factori de mobilizare 
și dinamizare a tinerilor, în efortul acestora de 
înfăptuire a obiectivelor înscrise în programele

de activități ale , organizațiilor.
Prezenți Ia instruirile recent desfășurate în 

județele Buzău, Neamț și Teleorman am avut 
prilejul să consemnăm măsura în care modali
tățile și conținutul problematic al dezbaterilor 
au răspuns dezideratelor amintite, au oferit par
ticipanților posibilitatea unei largi informări re
ciproce, a unui bogat schimb de experiență, re- 
levind necesitatea valorificării mai bune a re
surselor de care dispun colectivele dc uteciști, 
a îmbogățirii paletei lor de mijloace și modali
tăți de acțiune politico-cducativă. Toate aces
tea fiind marcate de strădania însușirii 
eluziilor desprinse din analiza atentă a 
anterioare de muncă, precum și a sarcinilor ac
tuale ce revin organelor și organizațiilor comu
nale ale U.T.C.

eon- 
etapei

0
gurarea unui bogat și 
material informativ din 
domeniile de activitate, eșalo
narea lucrărilor pe parcursul

e la început trebuie rele
vat că însăși formula or
ganizatorică aleasă — asi- 

variat 
toate

cîtorva zile, organizarea de în- 
tîlniri cu reprezentanți ai co
mitetelor județene ale P.C.R.,ai 
UJCAP, ai direcțiilor jude- 
jene agricole precum și iniție
rea unor acțiuni metodice com
plexe, au conferit programului

un înalt grad de eficiență, nu
mărul mare de probleme puse 
în discuții, propunerile, suges
tiile și soluțiile impuse atenției 
de intervențiile participanților

(Continuare in pag. a V-a)
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Pe șantierele de desecări
Foto : GH. CUCQ |

ACȚIUNEA DESECĂRI

Angajamentele sînt frumoase, dar...
pentru recolta anului 1972

IMPORTANT ESTE CEEA CE
SE REALIZEAZĂ ACUM !

Anul acesta, în județul Timiș 
vor fi smulse excesului de u- 
miditate conform angajamen
tului luat de lucrătorii din a- 
gricultura județului ca răspuns 
la chemarea celor din Argeș, 
7 000 hectare de teren. Pentru 
aceasta urmează a fi săpați 
circa 900 000 metri cubi pă- 
mînt. Ultimele studii efectuate

Agitației vizuale în școli
mai multă fantezie,

mai multă combativitate!
întreprindem un raid în cite- 

va școli ale Buzăului. Ne intere
săm cît de prezentă este agitația 
vizuală — acel instrument atit 
de util și eficace al muncii po
litice — în viața organizațiilor 
U.T.C. Cît este de prezentă, ee 
vizează ea, cit este de operativă, 
ce finalizare mobilizatoare are 
în viața elevilor.

La capitolul agitație vizuală, 
organizațiile U.T.C. de la Școa
la profesională și Liceul agricol 
înscriu, mai întîi, gazetele de 
perete cu colțurile lor satirice 
care supun opiniei publice șco
lare aspectele negative din com
portarea unor colegi. Abordarea 
satirică a acestor aspecte, și, mai 
cu seamă, supunerea discuției 
colegilor la modul public,

operativitate, a cazurilor de in
disciplină determină eficiența 
imediată. Dragoș Kațiu, secreta
rul U.T.C. de la anul II A ne 
mărturisea că nu cunoaște ca
zuri de recidivă după ce gazeta 
a criticat un coleg pentru chiul, 
indisciplină ori luarea unei note 
proaste. De altminteri, am și 
constatat audiența de care se 
bucură gazetele afișate pe co
ridoare, in clase și în curtea 
grupului școlar, la apariția noi
lor numere — și uneori aceasta 
se întîmplă în fiecare zi — elevii 
școlii sînt prezenți, urmăresc și 
comentează faptele oglindite. 
Gazetele de perete sînt fidel se
condate, cu aceeași virulență și 
operativitate, de către, brigăzile 
ci fi agitație, care prezintă în lim-

Indiferent de domeniul de acti
vitate, buna gospodărire a ma
terialelor cu care lucrăm trebuie 
să devină un imperativ de prim 
ordin. Cîteva cuie, niște cărămizi 
sau geamuri care se sparg, un 
sac de ciment udat de ploaie, cî
teva grame 
stibil irosit 
portate la 
materialelor 
— cantități

GOSPODAR,

TINERE?

de metal sau combu- 
pot să pară — ra- 
volumul general al 

cu care se lucrează 
______ cu totul neglijabile. 

Să le raportăm însă, la nivelul 
economie' naționale : ele capătă 
cu totul alte dimensiuni. Pierde
rile acestea mărunte privite ade
seori cu o condamnabilă indife
rență și justificate de cele mai 
multe ori cu argumente de fe
lul „ce contează la o casă
mare sînt un veritabil robinet 
prin care, picătură cu picătură 
se pot scurge tone, milioane.

,.Garnitura« etanșa de care are 
nevoie acest robinet al risipei se 
cheamă spiritul gospodăresc. A- 
cestei fundamentale trăsături mo- 
rale-cetățenești îi vom consacra 
o serie de anchete care debutea
ză astăzi.

IATĂ UNA DIN IMAGINILE RISIPEI PE CARE AM SURPRIN
S-O LA PRIMUL NOSTRU POPAS ÎN CÎTEVA DIN ȘANTIE
RELE DE CONSTRUCȚII ALE MUNICIPIULUI ARAD. EXPLI
CAȚIILE JUSTIFICATIVE CARE AU FOST INVOCATE DE CEI 
RĂSPUNZĂTORI DE ACEASTA SITUAȚIE LE GĂSIȚI DETALIATE 
ÎN ANCHETA NOASTRA

CÎND FACI PE BOIERUL
CU BANUL POPORULUI

DIN PAGINA A ll-A

baj propriu diagnosticul și tra
tamentul pentru punctele ne
vralgice din viața elevilor.

Căutăm o asemenea activitate 
și la Școala profesională C.F.R. 
Dar gazeta era absentă din lă
cașul rezervat, ei ; în cabinetul 
direcției, o alta rnouă așteaptă 
de mult realizarea articolelor. 
Primele articole ar trebui să 
conțină o autocritică : de ce n-a 
apărut gazeta de perete un întreg 
trimestru? După cum, tot la ga
zetă ar trebui să se explice de 
ce și Ia ora aceasta, la panoul 
fruntașilor, zimbesc absolvenții 
ori evidențiații de anul trecut, 
elevii care s-au detașat prin în
vățătură și activitate in primul 
trimestru fiind lăsați în ano
nimat. cu toate că ar fi putut 
constitui modele pentru colegii 
lor, stimulind emulația în ria
dul elevilor.

Diversitatea mijloacelor de a- 
gi-tație este, după cum am putut 
constata în alte școli, mult mai 
largă. Fiind bine utilizate, ase
menea mijloace constituie un 
factor mobilizator. Bunăoară, la 
Grupul școlar cooperatist. în 
preocupările agitatorice intră 
vitrinele atrăgător amenajate, 
cuprinzînd produsele realizate 
de elevi. Produsele lor sînt su
gestiv intercalate cu panouri 
care cuprind date comparative 
semnificative despre realizările 
obținute în ultimul cincinal și 
obiectivele celui în care ne 
aflăm. Ideea ni se pare releva
bilă, 
drate în realizările țării' 
rează că tînărul este considerat 
ca om util societății încă din 
anii de școală. Efectul mobiliza
tor se exprimă în mîndria ele
velor pentru ceea ce au produs 
și în permanența preocupării de 
autodepășire pe linia pregătirii 
practice.

Punctele de documentare po
litică din aceeași școală susțin 
agitația politică. Broșurile, ma
nualele și cărțile apărute sub

Realizările elevilor înca- 
suge-

CĂLIN STÄNCULESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

de către specialiști au corectat 
însă cifrele la aproape 11 000 
hectare și respectiv 1,1 milion 
m.c. Simpla lor enunțare este 
edificatoare pentru eviden
țierea consistenței acestui am
plu program, la realizarea că
ruia o importantă contribuție 
își vor aduce tinerii în cadrul 
acțiunilor de muncă voluntar 
patriotică. Astfel numai la ca
pitolul desecări, prezența lor 
va fi resimțită în 82 de loca
lități totalizînd 42 000 m.c. pă- 
mînt dislocat, o cantitate care 
dublează angajamentul anului 
trecut. In multe dintre locali
tățile în care ansamblul lucră
rilor au un volum ridicat, cum 
ar fi Sînnicolaul Mare, Biled, 
Ceacova, Becicherecul Mic, 
vor lua ființă tabere ale tine-

retului. „Fiindcă timpul ne 
permite, ne spunea tovarășul 
Gheorghe Ivașcu, șef de sec
tor al Comitetului județean 
U.T.C., intenționăm ca partici
parea tinerilor să fie consem
nată încă din primele zile ale 
acestui an dînd astfel un răs
puns concret hotărîrii Comite
tului Central al U.T.C. privind 
aniversarea semicentenarului 
organizației noastre“. Cum 
este și firesc, sprijinul dat de 
tineri agriculturii județului 
Timiș nu se oprește numai 
aici, la participarea la acțiu
nile de desecare. Acestora li 
se mai adaugă angajamentele

ION DANCEA

DUPĂ
VACANȚĂ

(Continuare in pag. a V-a) j

de NICOLAE ȚIC

De vreo două luni încoace meteorologii anunță mereu 
zăpadă, o să fie zăpadă — și se poate spune că, în ge
neral, nu s-au înșelat, a fost și ceva zăpadă, dacă nu la 
București, prin alte părți, și mai cu seamă pe vîrfuri de 
munți. Copiii, intrați în vacanță, au tot așteptat zăpada, 
ca pe o mană cerească. Vacanță de iarnă fără zăpadă 
— parcă nu prea are haz. Au mai așteptat copiii și un 
pui de ger_ care să-i alerge pe străzi și să le-mbujoreze 
obrajii. Nici gerul n-a ajuns pe-aici. Ziua de șase ianua
rie care, spun meteorologii, ar fi trebuit să fie cea mai 
friguroasă a anului, s-a dovedit din cale-afară de blîndă 
și înțelegătoare... fn aceste condiții copiii au jucat fotbal, 
au alergat pe patine cu rotile și s-au pregătit de școală. 
Vacanța e dată pentru veselie și năstrușnicii. A fost și 
veselie și geamuri sparte și încăierări de prichindei, a 
fost și magiun în ghetele bunicului (întrucît de galoși nu 
putea fi vorba). Dar a mai fost și altceva : a mai fost și 
un program de citire și recitire a unor lecții... Unii au 
mai și exagerat, ambiționînd să parcurgă și lecțiile pentru 
trimestrul viitor. Surprinși, părinții spun : „Noi altfel ne 
petreceam vacanțele. Nici nu ne mai aduceam aminte de 
școală!". Iar copiii: „Așa era pe vremea voastră!“ Ca 
și cînd ar fi secole de-atunci I Adevărul este că puștii care 
se-avîntă acum pe patine cu rotile, din lipsă de gheață, 
au mult de învățat, ceva mai mult decît ceea ce numim 
obișnuit întrecere la învățătură. Aceasta ia uneori aspecte 
dramatice : copilul este urmărit multă vreme de o not? 
slabă- care îl situează în urma altora, pe care pînă atunci, 
îi lăsase el în urmă. întreceri, peste tot întreceri, ambiția 
de a te ști în primele rînduri. Copiii știu cît de greu se 
obține azi o diplomă și cît de serios trebuie să te pregă
tești pentru a cîștiaa concursul ds admitere într-o facul
tate. Copiii au înțeles că norocul, întîmplarea favorabilă, 
intervențiile nu duc la nimic bun și de durată, și-atunci 
mizează pe ambiția și puterea lor de-a învăța. Ă fost o 
vacanță cu program de lucru. Cornel B., elev eminent, a 
renunțat să plece la bunici, în provincie (unde tare i-a*“ 
fi plăcut să petreacă măcar o săptămînă) avînd de aran
jat aici niște lucruri importante. ...avînd de transcris 
niște compoziții, de citit la istorie, de rezolvat niște pro-

(Continuare în pag. a V-a)
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... ClND FA CI PE BOIERUL

CU BANUL POPORULUI
Am întreprins, însoțiți de a- 

paratul fotografic, un raid an
chetă prin citeva șantiere din 
județul Arad.

O primă vizită o efectuăm la 
Șantierul nr. 5 Arad, aparținînd 
de I.C.I.M. Brașov. Asupra aces
tei unități, ca și asupra Șantie
rului nr. 2, de pildă, nu conside
răm necesar să insistăm prea 
mult. în ambele locuri construc
torii se dovedesc și buni gospo
dari ai materialelor cu care iși 
desfășoară munca : spații de de
pozitare normale sau improvi
zate. de sezon, sumedenie de 
prelate, foi de carton asfaltat 
sau tablă, prin intermediul că
rora materialele sînt ferite pe 
cit posibil -de capriciile vremii, 
împiedicate să se degradeze. 
Șantierul nr. 5, spre exemplu. 
a obținut o serie de economii de 
materiale, și-a realizat planul 
de lucrări

...Ora .12. Pășim pe poarta șan
tierului nr. 1. Arad, lotul 1 
(„Pășim pe poarta șantierului“ 
este doar un fel de a spune. în- 
trucit. nu există o poartă anu
me. marcată, de pildă, printr-un 
indicator, o gheretă de pază, ci 
dos.r un spațiu liber între doi 
stilpi de împrejmuire). Nu este 
nevoie să fii specialist spre a-ți 
putea da seama că grija pen
tru starea materialelor, pentru 
ordine în general nu părea 
fi un obicei al casei. Chiar 
în fața intrării tronează o 
grămadă de scînduri ; lingă 
ea, o alta de schelete meta
lice. care se înalță deasupra unei 
adevărate bălți de mortar. De 
prisos să adăugăm că întreg ..an
samblul“ nu este adăpostit in 
nici un fel. în altă parte, căpi
tanul Ion Gîț'J și locotenentul 
maior I. foviță, din cadrul Ins
pectoratului de miliție Arad, 
care ne însoțesc în ancheta 
noastră. observă un adevărat, 
morman de scule, instalații si 
alte materiale de construcție de 
valoare, care, in loc să se afle 
închise într-o magazie specială, 
sînt doar împrejmuite cu o ..dis
cretă“ țesătură de sîrmă. în le- 
gă’v.'-ă cu aceste prime aspecte 
so’’cifăm ooinia inginerului 
Petre Stănescu, șeful lotului.

— Nu vă faceți griji, sînt lu
cruri rezistente. O ploaie, două, 
acolo, nu le poate strica cine 
șt’e ce...

Nemaivorbind desore gradul 
de nenermisă insecuritate în care 
se afla o parte din bunurile a- 
mintite. să fie oare adevărat -ă 
în l’nsa unor elementare condi
ții de depozitare corectă intem
periile nu le dăunează ? Dăm 
cuvintul unui factor de răspun
dere de oe același șantier, șeful 
de echipă Sever Jvlean.

— Tdeea că numai anumite 
materiale necesită cond;tii de a- 
(Șă-'crt’rc nu mi se pare înte- 
meigtă Absolut tnat.e materia
lele s° degraițenră. d->ră nu sint 
der>ozi+nte cnnesnnpră’tnr. C**ea 
ce nna+e varia de la un nmdus 
la altul, este doar gradul ns<tu- 
bef. Fentpl că pe șantierul nos
tru soatiiie d» deno-itare sînt 
anroșne absente generează, de
sigur. serioase preiudicii. Chiar 
dacă unele materiale nu se de
gradează imediat, fantul că au 
fost ținute în condiții necores
punzătoare face ca. o dată inte
grate in construcții, să nu mai 
posede calitatea dorită, să se 
deterioreze mult mai repede.

Ne continuăm vizita pe șan
tier. Sub ploaia măruntă, o gră
madă de ciment, o stivă de che
restea și o alta de material lem
nos (uși și ferestre) par să im
plore in zadar sosirea unei pre
late, a unui acooerămînt oare
care. Ceva mai încolo, răsturnate 
în noroi — citeva. zeci de bu
toaie cu bitum și citeva stive de

geamuri (dintre care unele — 
crăpate în zeci de locuri — nu 
vor mai putea desigur să fie fo
losite).

— Să știți, replică indispus ing. 
Stănescu. că un șantier nu este 
o farmacie. Se mai strică unele 
lucruri, se mai sparg ; de asta 
avem depozit...

— Din cite știm șantierul a 
depășit anul trecut pierderile 
planificate la o serie de mate
riale : ciment, geamuri, dale etc.

— E adevărat, ce putem face... 
într-adevăr. ce se poate face 

atunci cînd lucrurile se desfă
șoară pe o bază atit de nefastă, 
conform ideii preconcepute că pe 
un șantier, (care nu este o far
macie !?) orice pierdere este to
lerabilă ! Faptul că nu există 
spații de depozitare corespunză
toare explică desigur risipa de 
materiale. Dar la fel de grav ni 
se pare faptul că el este expre
sia unui adevărat dispreț față de 
avutul obștesc, unei mentalități 
sinonime cu gestul de a băga 
mina în buzunarul statului.

Cit de dăunătoare este această 
atitudine, pînă unde pot ajunge 
consecințele sale ? O mostră ne 
este oferită de situația tntîlnftă 
la Șantierul nr. 4. unde dezordi
nea și dezinteresul explică de
sigur dispariția de pe> șantier a 
unor bunuri și chiar necesitatea 
intervenției organelor de miliție.

Să revenim pe Șantierul nr. 1. 
Deficientele semnalate de noi 
sînt oare întîmplătoare, nu au 
nici o influentă asupra desfășu
rării lucrărilor curente ?

— Tovarășe inginer șef Ion 
Gîrligeriu, ce părere aveți despre 
aspectele semnalate de ancheta 
noastră ?

— Nu pot spune că nu cores
pund realității. Nu prea avem 
spații de depozitare suficiente, 
dar vom încerca să ameliorăm 
acest aspect. Să știți că avem 
dificultăți și cu unii lucrători. 
Șeful de depozit. Cleșiu, distri
buitorul Eberlin. de pildă, nu su
praveghează cum trebuie opera
țiuni esențiale, de care depinde 
indirect eficiența muncii pe șan
tier, cum sînt prelucrarea, sto
carea, distribuirea materialelor.

Cu alte cuvinte conducerea, 
deși cunoaște faptul că pe șan
tier lucrurile sînt gospodărite a- 
napoda. că există deci o serie de 
canale prin care risipa se stre
coară în voie. întirzie să ia mă
suri. Și astfel prin robinetul ne
glijenței, pierderile, neregulile 
se strecoară sistematic — pică
tură cu picătură — privite cu o 
boierească nepăsare în dauna 
avutului obștesc.

încă un exemplu.
— De cită vreme se află de

pozitate în șantier — sub cerul 
liber — o serie de materiale, 
printre care cherestea. lemn, 
plăci aglomerate ?

— Cam de la începutul lui 
decembrie : dar să știți că le 
vom folosi în cursul acestui an. 
Sperăm de altfel ca în 1972 să 
obținem rezultate mai bune, de
oarece anul trecut nu am reali
zat planul decît în proporție de 
două treimi.

Lăudabilă inițiativa deși sin
ceri să fim. nu o vedem reali*

Cherestea, țevi, plăci supraaglomerate, butoaie cu bitum, tuburi 
de beton, uși și ferestre, mortar, grinzi (recuzită completă a ne
glijenței) — oferă intemperiilor de sezon Șantierele de construc

ții nr. 1, 4 și 6 din județul Arad.

MIRII ANULUI II : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15) 
Scala (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21). București (orele 9; 11,15; 
18.30; 16,30, 18,45; 21).

SĂ CUMPĂRĂM O MAȘINA 
DE POMPIERI : rulează la Doina 
(orele 11,30 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30: 18; 20.15). 
Festiva) (orele 9; 21).

LOVE STORY . rulează la Pa
tria (orele 9. 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Festival (orele 9,15; 11,45; 
14: lb.45) Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18.30; 21). Capitol 
(orele 9,15, 11.30; 13.45; 16
la orele 20 Gala filmului cu
banez ODISEEA GENERALULUI 
JOSE); Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18 15; 20 30).

B.D LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează Îs Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15; Tomis (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45. 18,15: 20,30,.

MIHAIL STROGOFF : rulează 
Ia Centrai (orele 9.15; 11,30:
X3.45; 16 18,15 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Tlmpur1 Noi (orele 9—1B.30 în 
continuare. La orele 20,15 pro
gram d- desene animate).

DECOLAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20), Giulești (ore
le 15.30- 17.45: 20)

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
11.15, 13,30; 16; 18 30; 21), Melodia 
(orele 9- 11,15: 13 30; 16; 18,30;
20,45). Modern (orele 9: 11,15;
13,30; 16: 18,15; 20.30)

PADUREA DE MESTECENI : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
26).

TRENUL : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,45; 14,30; 17.15; 20),
Miorița (orele 9; 11,45; 14.30;
17.15; 20).

WATERLOO rulează la Grivl- 
ța (orele 9; 12; 16; 19,30), Volga 
(orele 9,30 12,30; 16: 19.15). Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Buceiri (Orele 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18.15; 20,30).

POVESTE SlNGEROASA : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17.30; 19.30).

OLIVER rulează la Buzeștl 
(orele 15,30, 19).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETRICH . rulează la Ferentari 
(orele 15,30 17.45: 20).

ANNA CELOR 1 000 DE ZILE : 
rulează la Floreasca (orele 15.30; 
19). Arta (orele 15,30; 19,15).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17.45; 20)

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Lumina (orele 9—21 in 
continuare), Crtngași (orele 15,30; 
18; 20.15).

DUEL STRANIU : rulează Ia 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18: 20), 
Popular (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

SCOATE-ȚI PĂLĂRIA, ClND 
SĂRUȚI rulează Ia Lira (orele 
15.30: 18: 20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

FLOAREA SOARELUI : rulea
ză Ia Vitan (orele 15.30; 18; 20,15).

TICK-TICK-TICK : rulează la
Rahova (orele 14.30; 16,30; 18,30;
20,30).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 19).

VACANȚA — Ol-a 20; Teatrul 
„C. I. Nottara” (Sala Magheru) : 
OMUL CAPE... — ora 19,30; (Sala 
Studio) i GAIȚELE — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
ZIARIȘTII - ora 20; (Sala Stu
dio) : MINCINOSUL — ora 20;
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 20; Teatrul Mic : ZADARNI
CE JOCURI DE IUBIRE — ora 
19,30; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. Tănase” 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Cal. Victoriei) : GROAPA 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu11 : SICILIANA — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
CONCERT DE MUZICĂ POPU
LARĂ ROMANEASCĂ — ora 19,30; 
Circul „Globus" : ’72 CIRC ’72 — 
ora 19,30.

zată decît cu oondiția unei sub
stanțiale schimbări de optică.

...Ora 15. Sintem în căutarea 
lotului „Fabrica de produse lac
tate“ a Șantierului nr. 6 Arad, 
îl vom afla oare cu dificultate ? 
Cituși de puțin deoarece dru
mul spre șantier este presărat, 
cale de aproape un kilometru, 
cu tot felul de materiale de oon- 
strucție, in special grinzi și tu
buri din beton. Incinta se ase
măna ca prin minune cu aceea 
a Șantierului nr. 1. Ploaia, vre
mea urită nu vrea șă știe însă, 
nici aici de absența spațiilor de 
depozitare corespunzătoare.
Plouă deci (și în curînd, desigur, 
va ninge) peste puzderia de ma
teriale așezate direct pe pămînt 
O serie de grinzi sînt sparte, 
ciobite, ceea oe denotă, evident, 
o manipulare neglijentă.

— Ce atîta vorbă dom’le, in
tervine detașat montatorul I. 
Radu, pentru citeva cărămizi sau 
fiare ; sînt doar destule în de
pozit.

— Nu-i nimic, replică cu chef 
altcineva, le reparăm noi sus, 
cir.d le montăm, iar dacă sînt 
fisurate mai rău se înlocuiesc 
din fondurile șantierului, ale în
treprinderii (Trustul de construc
ții industriale Timișoara).

— Gospodărirea produselor pe 
șantier, ne declară electricianul 
L. Bizinschi, lasă de dorit : nu 
sînt nici manipulate și nici de
pozitate, cum ar fi normal, în 
condiții corespunzătoare. Con
ducerea, deși cunoaște acest lu
cru, parcă se face că nu-1 vede, 
cu adevărat, și totuși pagubele 
se succed...

în absența șefului de lot, Șer- 
ban Mircea, discutăm cu tînă- 
rul ing. M. Sandu.

— Ce să facem, asta e situa
ția : se mai strică unele mate
riale. dar le justificăm noi... sint 
totuși condiții de șantier, nu ?

Ce ooincindență 1 Și noi tot la 
gospodărirea bunurilor, a mate
rialelor de construcție în condi
ții de șantier ne refeream. Fi
indcă evident, există „condiții“ 
și „condiții". Nu era nevoie, cre
dem, de cele citeva exemple ci
tate Ia începutul anchetei pen
tru a demonstra că pe orice 
șantier, unde există spirit gos
podăresc. responsabilitate față 
de bunul obștesc, se pot crea 
condiții corespunzătoare.

..Problema gospodăririi judi
cioase, deci, în ultimă instanță, 
a eficientei unui șantier de con
strucții — opina tov. ing. Cornel 
David. vicepreședinte al Consi
liului popular municipal Arad — 
este din păcate neglijată uneori. 
Caracterul relativ eterogen al 
forței de muncă ce lucrează în 
construcții nu poate justifica de
ficiențele. neregulile existente pe 
unele șantiere. Răspunzătoare 
pentru această situație sînt, în 
primul rînd. întreprinderile tu
telare, dar mai ales conducerile 
de șantiere, administrațiile aces
tora, care nu desfășoară iniția
tive sistematice, serioase, nu se 
călăuzesc după o optică justă, 
care să oblige personalul să tra
teze cu răspunderea cuvenită 
materialul de construcție, ele
ment însemnat al avatului ob
ștesc. Atitudinea de neglijență 
față de acest aspect, pe care o 
au chiar unele conduceri de șan
tiere, tolerarea unor repetate 
acte de indisciplină și alte aba
teri explică desigur situațiile 
necorespunzătoare“.

într-adevăr am putut observa 
și noi că la baza aspectelor ne
gative întîlnite stă tocmai atitu
dinea de dezinteres, de indife
rență boierească a unor cadre 
din conducerea și administrația 
șantierelor, față de bunurile și 
materialele de a căror gospodă
rire corectă răspund. „Ce con
tează — replicau cu cinism unele 
cadre solicitate de ancheta noas
tră, printre care magazionerul 
D. Simioc de la Șantierul nr. 4 
— citeva cărămizi sparte, sau 
citeva măsuri de ciment putre
zit la cheltuielile de milioane pe 
care le necesită șantierul, la 
cantitatea de materiale pe care 
o întrebuințează". Falsă și dău
nătoare mentalitate. Fiindcă da
că șantierele gospodăresc in ge
neral cantități de materiale din 
ce în ce mai însemnate, impre
sionante uneori, trebuie făcut 
totul pentru ca aceste materiale 
să se transforme în valori ab
solute, in construcții. Excepți
ile de la această lege nu pot fi 
admise cu nici un preț. Mai ales 
cînd ele exprimă o practică sino
nimă cu cea mai intolerabilă sfi
dare a unui bun național.

Oare pînă la ce nivel trebuie 
să mai ajungă „cota degradări
lor“. a risipei boierești, pe șan
tierele amintite, pentru ca în
treprinderile răspunzătoare, con
ducerile de șantier să ia în sfir- 
șit măsurile necesare ?

ANDREI BÂRSAN 
VIOREL RABA

TELE R E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri ai Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului MAO TZEDUN, pre
ședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, și 
tovarășului CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, o telegramă cu următorul conținut :

Am luat cunoștință cu adincă întristare de încetarea din viață 
a tovarășului Cen I, membru al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, vice
președinte al Comisiei militare a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Chineze, vechi militant de seamă al Partidului 
Comunist Chinez.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Con
siliului de Miniștri și al nostru personal, vă exprimăm profunde 
condoleanțe în legătură cu această grea pierdere și vă rugăm 
să transmiteți familiei îndoliate expresia sincerei noastre com
pasiuni.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, a trimis COMITETULUI EXECUTIV AL PARTIDULUI 
SOCIALIST POPULAR DIN DANEMARCA, următoarea tele
gramă :

Vă exprimăm dumneavoastră și familiei defunctului, sincere 
condoleanțe și sentimentele noastre de compasiune, în legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului Aksel Larsen, militant de 
seamă al mișcării muncitorești daneze.

COMITETUL CENTRAL AL FRONTULUI NAȚIONAL DE 
ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD a trimis CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA, următoarea tele
gramă :

Adresăm sincere mulțumiri Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din Republica Socialistă România pentru 
călduroasele felicitări cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a 
creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud 
și le considerăm ca o prețioasă. încurajare din partea poporului 
frate român față de cauza luptei împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea țării, a populației noastre din Vietnamul 
de sua.

Urăm ca prietenia și solidaritatea dintre populația din Viet
namul de sud și poporul român să se consolideze și să se dez
volte tot mai frumos pe zi ce trece.

Lordul Drumalbyn, ministru 
la Departamentul pentru comerț 
și industrie din Marea Britanie, 
a vizitat România între 4 și 11 
ianuarie 1972, la invitația minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini al Republicii Socialiste 
România, Ioan Avram.

In cursul vizitei, lordul Dru
malbyn a fost primit de prim- 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Ilie Verdeț, și a avut 
convorbiri cu ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
ministrul comerțului 
ministrul 
ministrul _______„__ ,
adjunct al ministrului 
lor externe și primul 
ședințe al Consiliului_ 
pentru Știință și 
Lordul Drumalbyn a vizitat, de 
asemenea, unități industriale din 
București, Ploiești (Brazi), Si
naia și Brașov, precum și locuri 
de interes istoric și turistic. La 
întrevederi au participat amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Denis Seward 
membrii delegației.

Discuțiile au avut 
atmosferă caldă, de 
reciprocă.

Marți dimineața, lordul Dru
malbyn și ceilalți membri ai de
legației au părăsit tara.

• MARȚI A SOSIT în Capi
tală A. G. Eismond, adjunct al 
ministrului construcțiilor de ma
șini grele, energetice și de tran
sport din U.R.S.S., însoțit de o 
grupă de specialiști.

Delegația sovietică va parti
cipa la discuțiile prilejuite de 
ședința Grupei de lucru româ- 
no-sovietice pentru colaborarea 
economică și tehnico-științifică 
în domeniul mașinilor grele, e- 
nergetice și de transport.

industriei 
metalurgiei.

exterior, 
chimice, 

primul 
afaceri- 
vicepre- 
Național 

Tehnologie.

Laskey, și

loc intr-o 
Înțelegere
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MIERCURI, 12 IANUARIE 1972

Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale- (Sala Comedia) : 
TACHE. IANKE ȘI CADÎR — ora 
20; (Sala Studio) : JOCUL DE-A

MIERCURI, 12 IANUARIE 1972

16.00—17,00 Formarea șl evoluția 
paleogeografică a pămîntulul ță
rii noastre. Noțiuni de vocabu
lar. 18,00 Muzica. La început de 
an : proiecte, perspective : Invi
tatul emisiunii : Carlo Zecchi. 
18,20 Mult e dulce șl frumoasă. 
Acad. Ai. Graur răspunde la în
trebările formulate de ziariști șl 
tipografi de la „Casa Sctnteii”. 
18,30 Timp și anotimp în agricul
tură. 18,55 Interpretul săptămînii ; 
Maria Cornescu. 19,10 Tragerea 
Pronoexpres. 19,20 1001 de seri — 
„Aventurile lui Bobo". 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20 00 Ancheta 
TV : Ce dai și ce primești de la 
societate ? Emisiune de Galina 
Enișteanu. 20,35 Telecinemateca : 
Marty — o producție a studiouri
lor engleze. Regia Delbert Mann. 
Cu : Betsy Blair și Ernest Borg- 
nine. 22,10 Telejurnalul de noapte. 
2215 Campionatele europene de 
patinaj artistic. Proba de perechi. 
Transmisiune directă de la 
Göteborg.

(Urmare din vag- I)

egida unor edituri sînt ade
sea consultate la punctele de 
documentare, dar, in același 
timp, sînt folosite ca mijloa
ce de informare, sugerind e- 
levilor ce cărți și documente 
să studieze și să-și procure 
pentru biblioteca personală. 
Punctele de documentare sînt 
completate cu colecții de ziare, 
dar și cu documente referitoare 
mai cu seamă la domeniul învă- 
țămîntului.

Ni s-a părut, totodată, bună 
inițiativa de a se afișa Ia loc vi
zibil programul de activități al 
organizației, anunțînd acțiunile, 
datele, responsabilitățile. Ute- 
ciștii sînt astfel informați ce în
treprinde pentru ei organizația, 
la ce acțiuni sînt invitați. La ?- 
ceastă inițiativă trebuie însă o 
replică. Nu e totul să afișezi un 
program ; cine nu știe că. une
ori, una se află înscris în pro
gram și alta se întîmplă în rea
litate. Replica s-ar constitui prin 
oglindirea modului în care an
gajamentele din program capă
tă împlinire concretă. Aceasta 
ar fi o cale de a stimula com
bativitatea, informîndu-i pe ute- 
ciști cum se îndeplinesc sarci
nile, cine poartă vina ratării unor 
acțiuni etc.

Am pus problema combativi
tății pentru că, pe planul acesta,

Cum întâmpinați
aniversarea

(Urmare din pag. I)

LA ACADEMIA 
„ȘTEFAN GHEORGHIU", 

ADUNARE CONSACRATA 
ANIVERSARII A 30 DE ANI 

DE LA CREAREA 
PARTIDULUI MUNCITORESC 

POLONEZ

La Academia „Ștefan 
Gheorghiu" a avut loc ieri o 
adunare, în cadrul căreia amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Jaromir Ocheduszko, a 
prezentat o expunere despre 
semnificația aniversării a trei 
decenii de la crearea Partidu
lui Muncitoresc Polonez.

Au luat parte Ștefan Mocuța, 
prim-locțiitor al președintelui 
Consiliului de Conducere al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu“, 
cadre didactice și studenți ai 
Academiei.

Carteas-a deschis: Librăria

nia noastră de a „comprima“ 
timpul.

Așadar, o adevărată între
cere cu timpul se desfășoară, 
sub ochii noștri, la „Automati
ca“, o luptă fără încleștări 
spectaculoase dar și fără să re
nunțe la atributele esențiale 
oricărei competiții de' anver
gură. Unitatea de măsură atit 
de exigentă nu este însă și un 
îndemn la îngăduință față de 
alte criterii, din dorința de a 
obține performanțe cu orice 
preț. Unuj din cei mai buni 
electricieni ai atelierului, TU- 
DOR CIUCA, cel care însu
mează la fiecare sfîrșit de lună 
între 250—270 ore, o confirmă :

— Numărul de ore pe care 11 
„înghit" panourile lucrate de 
noi nu înseamnă și un rabat la 
calitate. Mai înainte de a tre
ce lucrarea la C.T.C., .îi fac eu 
însumi un control. Mi se pare 
că cel mai bun controlor al 
muncii mele tot eu sînt și așa 
ceva trebuie să se întîmple cu 
fiecare dintre noi. Fiecare ute- 
cist poate fi aparatul de con
trol al propriei sale activități, 
ceea ce este pe deplin posibil 
tocmai 
Cel mai --------- _ .
cred că este de a deveni toți 
muncitori buni și foarte buni.

„Să devenim toți muncitori 
buni și foarte buni 1“. Este, 
fără îndoială, o lozincă, de un 
puternic caracter mobilizator, 
sintetizînd o năzuință firească 
a întregului colectiv de ute
ciști. spre perfecționare și mă
iestrie, dar care exprimă în 
același timp și o realitate di
namică, în continuă afirmare. 
Punctele ei de sprijin se află 
în rezultatele obținute de a- 
ceiași uteciști . in perimetrul 
atelierului electric. „Panourile 
lucrate de mina mea au ajuns 
pînă în India și Iran, spunea 
de pildă ALEXANDRU PRA- 
JIȘTEANU. Nu mă pot face de 
ris tocmai acum. Trebuie, să 
păstrez același nivel de calitate 
deoarece vreau ca sărbătoarea 
aceasta a organizației noastre 
să fie și pentru mine o sărbă
toare". Iar TEODORA CAN- 
TEA socotea că. la faptul, că a 
ajuns în clasa a 12-a, că nu 
peste multă vreme va avea de 
înfruntat examenul de bacalau
reat. ar trebui să mai adauge, 
cel puțin în aceste zile, și alte 
motive de mîndrie. „Un eveni
ment ca acesta trebuie întimpi- 
nat cu fapte deosebite, cu rea
lizări cît mai mari", spunea ea, 
fără să se gindească nici un 
moment că cele 5.000—6.000 de 
inscripții pe care le așterne în 
fiecare zi pe capetele firelor, 
ca și cele 125 de panouri la 
care scrisese cu mina sa fie
care cod și fiecare terminație, 
pot intra în aceeași categorie 
a faptelor deosebite.

Toate acestea nu sînt, desi
gur. decît amănunte frecvent 
întîlnite pe traseul unei zile de 
muncă. Luate separat, izolate 
unele de altele, ele pot fi mai 
mult sau mai puțin elocvente, 
însă atunci cînd le apreciezi 
în registrul unor eforturi ne
întrerupte, în contextul oferit 
de marea sărbătoare către care 
privește tot tineretul patriei, 
aceste amănunte capătă deoda
tă o semnificație plină de a- 
dîncime. Așa cum s-a întîm- 
plat și cu afirmația secretaru
lui celei de a doua organiza
ții U.T.C.. FLORIAN OPRESCU. 
care, după ce mi-a înfățișat 
un larg tablou de preocupări, 
toate de imediată actualitate, 
toate de aceeași însemnătate, a 
încheiat neașteptat de simplu 
și de precis totodată ; Trebuie 
să muncim mai mult și mai 
bine în perioada aceasta. Tn 
așa fel, incit să nu ne irosim 
nici timpul, nici forțele. Pen
tru ca, după cîteva minute, să 
aflu de la locțiitorul său, 
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU, 
încă una din direcțiile de ac
țiune ale organizației, care 
avea să întregească peisajul : 
„Sintem 42 de uteciști în ate
lier, e cel mai tînăr sector din

îndemn la îngăduință față de 
alte criterii, din dorința de a

in perioada aceasta, 
frumos angajament

românească“

I
I
I
I
I
!_

La mai puțin de doi ani de 
la înființare, Editura „Cartea 
românească“ și-a deschis, în 
Capitală (str. Nuferilor nr. 
41) propria librărie, 
mentul se cuvine < 
ca o consecință 
așteptată a 
care editura Uniunii 
rllor le-a stabilit de la 
început 
acestora 
vadă de 
ventei 
firma rea 
autentice . 
lor capabile să apropie șl mai 
mult pe scriitor de cititor — 
deopotrivă pe cititor de 
scriitor.

Ajunsă la 210 titluri, majo
ritatea semnate de autori

și-a deschis, 
Nuferilor

Eveni- 
consemnat 

firească și 
raporturilor pe 
■' • scriito-

bun 
cu scriitorii, și a 

cu cititorii, ca o do- 
netăgăduit a consee- 
preocupărl pentru a- 

valorilor literare 
pentru aflarea căi-

contemporani — romane nu
vele, volume de poezii, eseuri, 
critică, publicistică politică 
și literară, istorie literară etc. 
—, producția editorială bo
gată ș4 diversă a „Cărții ro
mânești” a reușit să impună 
multe din cărțile de valoare 
ale ultimilor doi ani, cărți la 
fel de bine primite de către 
critică, cît și de către citi
tori. Sînf aci doar cîteva din 
motivele pentru care înfiin
țarea Librăriei „Cartea ro
mânească» apărea ca o nece
sitate. Necesitate dublată și 
de intenția efecturării — 
după cum sublinia în cuvîn- 
tul său inaugural scriitorul 
Marin Preda, directorul Edi
turii Cartea românească”

— pentru prima oară în prac
tica noastră editorială, a unor 
sondaje 
teresului 
literatura 
stabilirii , . ,
lor, opțiunilor pentru un gen 
literar sau altul. Dincolo 
aspectele sale practice, 
țiativa 
mânească» conține 
evidente ale unei 
mai exacte a j ,
publicului cititor, dar nu mai 
puțin ale realizării acelei spe
cifice legături dintre scriitori 
și cititori. Succesul unei ase
menea instituții de difuzare 
a literaturii va fi succesul 
valorilor autentice, în rîndu- 
rile unul public generos, exi
gent. cultivat.

operative asupra in- 
cltitorilor față de 
promovată, asupra 
tirajelor, reeditări-

de 
ini- 

Editurii „Cartea ro- 
s premisele 

cunoașteri 
preferințelor

I
I
I
I
I
I
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agitația are lacune. Timidele 
adrese critice formulate, sîmbă- 
ta, la reuniuni și serbări, la ga
zeta „Urzica“ — care adesea stă 
cu țepii nefolosiți — sînt departe, 
de a face oficiul atit de necesar 
de a stimula opinia combativă, 
mai cu seamă că ceea ce se cri
tică de obicei, de mult a intrat 
în sfera lucrurilor depășite. Și 
apoi, stația de amplificare ; a- 
ceasta nici măcar nu este prevă
zută în proiectele de viitor ca un

amplificare cu conținut educa
tiv, cu o actualitate imediată 
realizate de elevii înșiși, oglindi
rea unor aspecte sugestive ți- 
nind de viitoarea profesiune le 
considerăm mult mai necesare 
decît niște panouri cu regulile 
circulației.

La Școala profesională C.F.R. 
am găsit și un cerc foto ; aici 
lucrează aproape 20 de elevi, dar 
activitatea cercului se rezumă 
la reflectarea unor aspecte oa-

niță, unele din ele iși așteaptă 
împlinirea, cînd școala se va 
muta într-un nou local".

în planul de activitate există 
realizarea unor colțuri sportive 
și turistice. Dar pe cînd și unul 
documentar 1 Sediul organiza
ției, ferecat cu două lacăte, nu 
l-am putut vizita, după cum nici 
realizările cercului tehnico-pro- 
ductiv. Nu dorim prin aceasta 
să negăm succesele uteciștilor 
din organizația școlii profesio

AGITAȚIA VIZUALĂ
eventual canal prin care să se 
transmită cuvintul colectivului 
de uteciști în problemele mun
cii școlare și de organizație.

Cunoscînd și experiența altor 
școli, credem că ar trebui să se 
apeleze mai insistent la fantezia 
elevilor nu numai în realizarea 
unor gazete sau panouri, dar și 
in găsirea unor noi modalități 
de combatere a unor aspecte ne
gative din comportarea unor u- 
teciști. Montajele fotografice 
comparative pe domenii ale vie
ții social-economice din județ, 
din țară, cu aspecte din viata ti
neretului, emisiunile stației de

recum statice din viața școlii. 
Organizația U.T.C. ar putea im
plica direct acest cerc în acti
vitatea pe planul agitației vi
zuale, transformîndu-i pe foto
amatori in tineri activi care sur
prind și reflectă concret aspec
tele negative sau pozitive ațe 
vieții colegilor. Concretețea ac
tivității se poate traduce în in
stantanee pe teme etice, în sur
prinderea unor comportări si în 
afara școlii. într-o prezență 
eficace în toate domeniile vieții 
școlare. „Proiecte sînt multe, 
dar. ne motivează secretarul or
ganizației U.T.C., Gheorghe lo-

nale C.F.R., dar, în același timp, 
credem că se impune aici și 
cultivarea mai fermă a inițiativei 
pentru a face mai efervescentă, 
mai concretă viața de organiza
ție și printr-o agitație politică, 
chiar înaintea mutării școlii în
tr-un nou sediu. A trecut un tri
mestru și prezența doar a unor 
panouri cu realizările elevilor 
este mult prea puțin. Comitetul 
municipal Buzău al U.T.C. ar 
trebui să ajute comitetul U.T.C. 
al școlii profesionale să se edi
fice mai bine asupra a ceea ce 
înseamnă agitația politică și cum 
trebuie realizată în școală pen

ALEXANDRU PRĂJIȘTEANU

GEORGETA BĂLAN

GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

tizină. Cei cîțiva tineri care 
mai sînt în afara organizației 
vor deveni și ei, in scurtă vre
me, uteciști. Semicentenarul 
ne va găsi pe toți uniți într-o 
adevărată familie, într-un co
lectiv sudat la temperatura a- 
celuiași loc de muncă“.

Era încă un argument însă 
nu și ultimul. Cuvintele locții
torului secretarului U.T.C. nu 
făceau decît să anunțe un a- 
devăr pe care aveam să-1 aflu 
în întregime, sau în orice caz 
sub mai multe din laturile, șale, 
de laf maistrul 
CHIEPTROȘU :

— Pină aproape de sfîrșitul 
anului trecut, mi-a i___ Ț.
vîrsta medie a atelierului era 
de 26 de ani. Acum este de 24. 
Pe de altă parte, chiar dacă la 
noi nu se pot face delimitări 
exacte între sfîrșitul și începu
tul unui an, știm totuși că sar
cinile noastre de plan vor 
crește cu peste 20 Ia sută. A- 
ceastă creștere ar cere, poate, 
din partea unui colectiv, în 
primul rînd o anumită expe
riență, pe care băieții atelieru
lui o suplinesc prin dinamism 
ți putere de muncă. începutul 
acestui an a constituit pentru 
ei un îndemn mobilizator, i-am 
văzut pe toți însuflețiți de gin- 
dul de a sărbători cum se cu
vine împlinirea a 50 de ani de 
la crearea U.T.C., îneît am toa
tă încrederea în tinerețea lor, 
în competența lor și în reușită.

...Zile obișnuite, zile de lucru 
intens și calm, care nu-și dez
văluie caracterul inedit decît 
la o cercetare mai atentă. După 
o astfel de cercetare însă con
cluzia nu este decît una sin
gură : cele mai bune eforturi 
și rezultate sînt concentrate 
către momentul care va încu
nuna, în curînd, 50 de ani d« 
istorie și de existență ai Uniu
nii Tineretului Comunist. A- 
ceastă atmosferă este caracte
ristică acum organizațiilor 
U.T.C. din întreaga țară.

MIRCEA

precizat el.

tru a-și cîștiga autenticile va
lori concrete, mobilizatoare, o- 
perative. Formalismul încă exis
tent poate fi evitat și prin utile 
schimburi de experiență cu or
ganizațiile U.T.C. care au în 
atenție acest capitol. Faptul că 
ne aflăm acum la începutul tri
mestrului doi reprezintă și un 
test al timpului de gîndire ofe
rit de vacanță pentru comitetele 
U.T.C. astfel ca agitația să nu 
mai reprezinte o activitate for
mală fără adresă concretă, 
Așa cum la Școala profesională 
și Liceul agricol agitația trec^ 
prin hotarele muncii politice a- 
bordînd competent aspectul ac
tualității vieții de organizație, 
problemele profesionale și al 
disciplinei avînd un accentuat 
caracter mobilizator, experiența 
se poate generaliza și la alte 
școli, unde capitolul de iniția
tivă este mai deficitar. Afirmăm 
acest lucru fiindcă la Grupul 
școlar agricol s-a realizat totul 
din inițiativa elevilor cu spriji
nul cadrelor didactice, fără să 
se aștepte instrucțiuni. Organi
zația U.T.C. a simțit necesitatea 
unui asemenea instrument poli
tic în activitatea cu elevii și l-a 
materializat. O notă bună pentru 
inițiativă. Pe cînd asemene« Ini
țiative și în alte școli din 
Buzău ?
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ELECTROTEHNICA - 
A CITA PASIUNE?

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

• UN CATALOG AL... PASIUNILOR • CUM SĂ ÎNCĂLZIM 
APA • O LANTERNĂ SIMPLĂ CARE DEVINE COMPLICATA 
• SA NU-L IGNORAM PE OHM.

în urmă cu cîteva luni fă
ceam afirmația că electro
tehnica și electronica sint 
domeniile ce polarizează a- 
tenția celui mai mare număr 
de pasionați ai tehnicii/Con
ținutul ultimelor scrisori ne 
permite să reafirmăm același 
lucru. Fie că este vorba de o 
propunere privind construi
rea de electromobile, fie că 
ni se sugerează un sistem 
de siguranță si avertizare 
pentru intrările în încăperi 
sau o posibilitate de încăl
zire a apei, corespondențele 
converg către un punct, co
mun : aplicarea în practică, 
utilizarea din plin a proprie- 

^tăților energiei electrice ce-și 
pune cu atita • generozitate 
„serviciile“ in slujba omu
lui. De altfel, o scrisoare so
sită de curind din Galați pe 
adresa „Clubului ingenioși
lor“, ne sugera întocmirea 
unei statistici a pasiunilor, a 
răspîndirii acestora, a pro
centului în care tinerii citi
tori îndrăgesc mai mult me
canica sau atomatizările, chi
mia sau cosmonautica etc. 
Sigur că orice răspuns în a- 
cest sens ar fi oarecum 
wițmct.iv. Afirmația făcută 
de utorui scrisorii (care — 

ce? — a preferat să rămînă 
anonim), că pasiunea pre
dominantă este construirea 
de nave cosmice și farfurii 
zurătoare pare totuși discuta
bilă.- Sîntem fără în
doială entuziasmați de faptul 
că secolul acesta a marcat — 
pentru prima dată în istoria 
civilizației — desprinderea 
omului de leagănul milenar 
al existenței sale. Dar să nu 
uităm că trăim în secolul e- 
nergiei nucleare, al chimiei, 
al electronicii. Și că aceste 
denumiri au apărut ca ur
mare a unor realizări și des
coperiri datorate acestor pa
siuni mai... pămîntene. In 
fond navele cosmice înglo
bează practic aproape tot ce 
știința și tehnica au mai de 
preț. Inclusiv realizări ale 
electrotehnicii și electronicii. 
Merită deci să dedicăm a- 
cestor domenii rubrica de 
față. De altfel vom reveni 
curînd și cu alte scrisori din 
aceeași sferă de activitate.

ONCIU GHEORGHE — Sa- 
tu-Mare.. M-am gindit la o 
aplicare in practică a curen- 
ților Foucault. Un disc me
talic rotit între polii unui 
magnet se încălzește. Poate 
că s-ar putea ca acest feno
men să fie utilizat la încăl
zirea unor lichide. Este vorba 
de niște discuri imense care 
au atît pe părțile laterale cit 
și pe cercpl exterior, palete. 

«Rotirea discurilor ar putea-o 
face chiar căderea apei. Pla
sarea lor între polii unor 
magneți de dimensiuni mari 
ar da naștere la curenții a- 
mintiți și paletele s-ar în
călzi. O parte din căldură ar 
fi cedată apei. Trecerea suc
cesivă a apei prin cîteva ase
menea discuri ar însemna în 
final economisirea unei mari 
cantități de combustibil. Dis
pozitivul ar putea fi folosit 
ia preincălzirea apei înainte 
de a ajunge în cazanele cen
tralelor, la încălzirea apei la 
ștranduri sau pentru unele 
procese de producție.

Am solicitat părerea cola- 
bo* -»torului rubricii noastre 

.nginerul DAN MARGI- 
NEANU: „Ideea este intr-a
devăr ingenioasă dar să re
cunoaștem că are la bază ne- 
studierea temeinică și în de
talii de către autor a feno
menului descoperit în urmă 
cu mai bine de un secol de

fizicianul Leon Foucault. In
tr-o bucată de metal (masi
vă, fără discontinuități) a- 
flată într-un cîmp magnetic 
variabil se induc curenți de 
intensități mari, deoarece re
zistența conductorului este 
mică. Acești curenți, numiți 
și turbionari, implică o în
călzire puternică a metalului. 
De altfel fenomenul este fo
losit la călirea pieselor sau Ia 
topirea metalelor. La corpu
rile în mișcare însă, apare un 
efect de multe ori nedorit : 
frinarea electromagnetică. A- 
mortizarea oscilațiilor acului 
indicator al instrumentelor 
de măsură, reglarea mersu
lui uniform al discului con
torului electric etc., se ba
zează tocmai pe acest proces 
de frînare. Mai mult, în ca

larea unui circuit dublu în
chis continuu. Posed schițele 
și descrierea pieselor necesa
re ca și rețeta combustibi
lului. Va putea fi folosit la 
automobile și la funcționarea 
fabricilor. Aerul nu va mal 
fi poluat de fum și gaze. Se 
ascund puteri nebănuite in 
propunerea mea. Circuitul 
dubiu continuu este circuitul 
viitorului și va înlocui to
tul...

..Am citit cele trei pagini 
ale scrisorii pe care I. Preda 
a adresat-o Clubului ingenio
șilor. Ceea ce surprinde de 
la bun început este impresia 
că legile naturii, ale fizicii și 
chimiei pot fi modificate, pot 
fi determinate să acționeze 
conform dorințelor fiecăruia 
dintre noi. Autorul scrisorii 
a învățat — după cum înțe
legem ușor — care sînt legi
le curentului electric, ce este 
un circuit electric. Și totuși

zul propus de Gh. Onciu a- 
vem de a face cu acțiunea pe 
care temperatura scăzută a 
apei ar avea-o asupra corpu
lui metalic încălzit : crearea 
unor tensiuni interne ce duc 
la fisurarea și chiar crăpa- 
rea discului. Pe de altă par
te, pentru o încălzire cores
punzătoare a discului (chiar 
și de diametru foarte mic) 
avem nevoie de un cîmp 
magnetic puternic, creat nu
mai de electromagneți. Pen
tru niște discuri de dimen
siuni mari ar fi nevoie de 
electromagneți giganți.

Caporal STANCIU VIRGIL. 
Vă propun realizarea unei 
lanterne destul de simple. 
Corpul este dintr-un tub de 
material plastic utilizat la 
instalațiile electrice. Se folo
sește un bec cu lupă de 2,2 V 
și un mic întrerupător pe 
care-1 putem realiza singuri. 
Becul va fi protejat de capul 
lanternei realizat din plexi- 
glas...

în continuare ne este pre
zentat modul și succesiunea 
operațiilor de realizare a fie
cărei părți a lanternei. înain
te de a reda răspunsul pe 
care ing. D. Mărgineanu il 
dă semnatarului scrisorii, 
vrem să facem o precizare.

nu 
ci- 
cu 
o- 
ce

ignoră aceste lucruri avînd 
convingerea că se poate rea
liza un circuit dublu în care 
curentul să-și manifeste e- 
fectele dar să nu se consu
me ! In final asta s-ar che
ma tot un perpetuum mobile. 
Efectul electrocaloric, chimic 
și magnetic al curentului e- 
lectric nu poate fi obținut 
decît pe baza consumului de- 
energie. Dacă Ohm recu
noștea aceasta în 1826 cînd 
a descoperit legea fundamen
tală a curentului electric, 
de ce n-am face-o și noi 
astăzi 7“.

La răspunsul pe care co
mentatorul scrisorilor rubri
cii de azi vi l-a dat, noi adău
găm că așteptăm să ne fa
ceți totuși vizita promisă la 
reăacție.

Redactorul rubricii 
Ing. IOAN VOICU

Privim adesea opera lui Pal
lady ca pe un miracol. Ca pe o 
unicitate dificil de explicat și 
— la prima vedere — la fel de 
dificil de integrat unei gindiri 
plastice specifice. Se vorbește 
adesea de excepționala sa va
loare plastică. Dar această va
loare încorporează elemente 
multiple ce trebuie numite și 
explicate.

Pallady se mai spune (uneori 
cu intenția de a explica totul) 
aparține și unui spirit francez. 
Nimeni nu neagă că artistul 
român a fost influențat de es
tetica simbolică a profesorului 
său Gustave Moreau, că a gra
vitat în jurul gusturilor acestuia 
de la plastică pînă la literatură 
(Mallarme. Barbey d’Aurevilly, 
Villiers de l’Isle Adam), că între 
el, Marquet, Ronault, și mai ales 
Matisse s-au stabilit în perioada 
formației, și chiar după, relații 
ce depășesc o simplă amiciție de 
atelier. Dar drumul său se dez
voltă original, prin renunțarea 
la fastuos și exotic, la exacerba
rea fovistă a paletei, adică la tot 
ceea ce a definit mai tîrziu gene
rația de artiști francezi in am
bianța cărora s-a format. La ceea 
ce a renunțat deci, conștient, 
pentru a se exprima pe sine. Or, 
această este în primul rind im
portant în definirea structurii 
sale.

Pallady se înscrie organic în 
tradiția culturii noastre artistice, 
în spiritul școlii românești de 
pictură. Cînd spun asta nu mă 
gindesc la rare accente luchia- 
nești, ce pot fi descoperite în na
turile moarte, la vagi similitudini 
cu Andreescu în unele peisaje ru
rale, și nici la comparația cro
maticii sale mate, sobre cu aceea 
a frescei vechi moldovenești, ce 
flatează — e limpede — mai 
mult anumite date biografice. 
Pallady e o culme, o veriga esen
țială în evoluția picturii noastre 
și deopotrivă în gîndirea plastică 
românească. Prin el s-a adincit 
sinteza anunțată remarcabil de 
către Luchian, s-a acordat pictu
rii prin culoare, deplina sa auto
nomie și specificitate, dar în a- 
celași timp judecind discursul 
figurai al picturii sale (cu pre
cădere naturi moarte interioare, 
autoportrete, peisaje urbane) 
constatăm că s-a pierdut sau s-a 
sublimat ceva. E vorba de un 
puternic sentiment al naturii 
care caracteriza pe Grigorescu, 
Andreescu, Luchian, cu toate 
filiațiile lor directe sau mai lă
turalnice. Pallady este în primul 
rînd un om al epocii moderne, 
contemporane aș spune, și orice - 
înclinație către paseism ii este 
străină. Cultului naturii ii sub
stituie fără a-1 distruge sau nega, 
cultul artistului, al gîndirii crea
toare. „Să-ți concepți opera

— scrie el — s-o simți, 
apoi s-o domini. Să fii conștient 
de ea. S-o critici ca și cum n-ai 
fi autorul ei“. Iată cuvinte sim
ple pînă la banalitate care în
chid o adevărată estetică. Cu 
creația sa, actul artistic se im
pune a fi privit și oa un act cri
tic. El introduce în gîndirea plas
tică românească nu numai nece
sitatea afirmării adevărului lu
mii exprimate, ci și conștiința 
critică a acestui fapt. Inteligența 
lui Pallady nu este o inteligență 
rece, subjugată propriilor ipo
teze. Pallady intuiește primej
dia teoretizării seci, în afara 
sensibilității concrete a operei. 
O operă se concepe, dar se și 
simte, cum spune el. Sensibili
tatea sa plastică, tușa generoasă, 
tranșantă, uneori nervoasă, sen
zualitatea pastei, calitatea sa 
materială sînt relevabile în acest

C ....

sens. Pallady a năzuit perma
nent către această stare de echi
libru dintre senzație, din impul
surile sentimentului și rațiune, 
dar stare mereu precară, primej
duită cu fiecare nouă încercare, 
pentru că aici nu există rețete, 
și totul — pare să spună el — 
trebuie reluat de la început cu 
fiecare lucrare. Acest raționa
lism al picturii sale, exprimat 
deopotrivă printr-un cult accen
tuat al desenului, al formei cla
re și logice, al arhitecturii coe
rente, care niciodată n-a eclip
sat coloristul, acest echilibru al 
întregii imagini, ca și al senti
mentului, izvorît dintr-o analiză 
lucidă, uneori autoironică, acest 
romantism atîta vreme cit prin 
el desemnăm în primul rînd o 
aspirație profund și justificat o- 
menească, acest lirism discret, 
delicat, cenzurat cu un remarca
bil «și autentic har poetic, mi se 
par tot atîtea caracteristici pre
țioase ce integrează opera lui 
Pallady unei panorame artistice 
naționale, pe care o îmbogățește

VACANȚĂ

și o nuanțează. S-a spus despre 
Pallady că e un contemplativ. 
Cred că nu este trăsătura unei 
anume naturi, ci mai degrabă 
rezultatul reprimării exceselor. 
In spatele calmului se bănuiește 
încordarea, efortul de a alege un 
lucru și nu altul. El ne face să 
prețuim alături de adevărul lu
mii reale, adevărul și frumuse
țea efortului uman de creație, de 
invenție. Există în atitudinea sa 
un fel de realism al condiției 
artistice, care n-a negat, nicio
dată realismul operei în accep
țiunea plastică a noțiunii. Pal
lady e luminos și sărbătoresc. Lu
mina. valoare plastică și afec
tivă constantă a plasticii noas
tre este ca și la Luchian nu re
zultatul sugerării sale prin mo
bilul sau tehnica reprezentării, 
ci al evocării sale prin raportu
rile de culoare. Imaginile sale

numai rânduri la o comemorare 
— 100 de ani de la nașterea ar
tistului —. rînduri la o expozi
ție retrospectivă ; o expoziție 
care cu toate neajunsurile sale 
(privind selecția și posibilitatea 
de a include și alte lucrări re
prezentative pe panouri) are da
rul de a înlocui puținele și com
plezentele „calendare“ ce ono
rează de regulă mai fiecare co
memorare, cu o manifestare ar
tistică vie. Dincolo de aspectul 
„festiv“ al unor retrospective, 
ne folosim de acest exemplu 
pentru a semnala una dintre ma
rile carențe ale activității expo- 
ziționale. „Recitim“, implicit „re
edităm“ rar sau aproape deloc 
pe clasicii artei românești. Mă 
refer la organizarea unor ample 
expoziții retrospective 
să propună actului 
creația înaintașilor din 
spective noi, 
care să reevalueze 
mic un bun cultural, 
descopere publicului, mai 
publicului tinăr sensul și valoa
rea creației acestora, acțiunii cu

ANGAJA
MENTELE

care 
critic 
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contemporane, 
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care să 
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PALLADY
nu au surse de lumină. Conțin 
lumina. Intrăm în domeniul me
taforei și de aceea cuvintele lui 
Arghezi despre Pallady care „ne 
povestește tainele culorii văzute 
pe dinăuntru, învăluite în bo- 
rangic“ sînt mai bogate și mai 
expresive decît multe explicații 
„științifice“. Nu ne-am propus 
analiza subtilei sale palete, rea
lizată adesea din două culori 
primare și disonanta lor, din 
griurile colorate ce reiau polifo
nic în altă octavă principala 
problemă plastică enunțată sau a 
diversității problematicii sale 
plastice, care fac din el, un ar
tist mai puțin monoton decît 
s-ar părea. Nu ne-am propus și 
nici nu ar fi posibil să luminăm 
toate punctele de conexiune ale 
operei sale la patrimoniul nos
tru artistic, deși încercarea ar 
trebui să ispitească, căci nu poți 
analiza creația sa în afara locu
lui pe care-1 ocupă în istoria 
artelor plastice românești. Sînt

mult în urma altor domenii da
că am lua în considerație numai 
literatura. Trebuie să fim de a- 
oord că Andreescu, Grigorescu, 
Luchian, Petrașcu, Paciurea ș.a. 
sint pentru un tinăr de 20 de 
ani „noi“, o descoperire, cum 
vor fi pentru atitea alte gene
rații viitoare, că istoriograful sau 
criticul de artă este silit numai 
astfel să reevalueze anumite 
locuri comune, „înghețate“ prin 

_. ?i mecanică a 
critice anterioa- 

o discuție des- 
și despre tradi-

preluarea uneori
unor păreri
re.
pre
ție oricît de doctă și de bine 
intenționată ar fi nu poate înlo
cui fenomenul artistic concret, 

' viu. Trebuie să înțelegem că nu 
e exagerat a pune în fața con
științei unui popor, prestigioasele 
sale realizări nici la 5 sau 10 ani 
o dată. Altfel inevitabil vom 
face „literatură“ pe marginea 
altei literaturi.

Nici 
clasici

C. R. CONSTANTINESCU

„Clubul ingenioșilor“ 
poate pune la dispoziție 
titorilor bibliografie și 
atît mai puțin nu poate 
feri solicitanților „piese 
se procură mai dificil din co
merț“ etc.

„Lanterna propusă e mult 
mai complicată si mai dificil 
de realizat decît toate cele 
existente în prezent în co
merț. Sistemul de contacte 
propus nu face decît să con
ducă Ia pierderi de curent. 
Iar în ceea ce privește între
rupătorul, cu atîtea arcuri, 
șaibe și șuruburi nu numai că 
nu vedem cum, ar mai putea 
să fie plasat în tubul de 
plastic dar mai ales nici nu 
credem că ar funcționa. Două 
recomandări îi facem tovară
șului Stanciu : să citească cu 
atenție într-o carte de fizică 
de nivel mediu cum stau lu
crurile cu transmiterea cu
rentului electric prin con
ductoare diferite și să stu
dieze cu atenție o lanternă 
EL—BA din comerț.

ILIE PREDA — com. Pri- 
seaca, județul Olt. Doi ani și 
jumătate am lucrat la inven-
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bleme la matematică. Bunicul — care nu se mai știe ce 
note o fi avut la matematică — e destul de nemulțumit 
că nepotul său are nouă la matematică. De ce numai 
nouă» cînd la celelalte materii are zece ? Să aibă zece 
pe toată linia ! Ambiție de bunic. Dar mă gîndesc și la 
copiii care, în zilele vacanței, au mai descifrat cîteva din 
tainele tehnicii, în cadrul cercurilor pionierești. Mă gîn
desc la învățăceii inginerului de la Galați, constructori 
de nave cu perne de aer (și nu pot uita o întrebare a 
reporterului ae la televiziune și răspunsul proiectantei 
acestor nave : „Cit de mari sînt. navele noastre „Cîf 
geamul, trebuie să scoatem navele din atelier pe geam"... 
Și geamul» deocamdată, nu este prea mare...) Așadar, a 

“ J de această vacanță,
unii vor scăpa de corigențe, sau cum le mai zice... Dar
rost o vacanță rodnică. Profitînd de i ....'1
unii vor scăpa de corigențe, sau cum le mai zice... __
mai bine să reproduc un scurt dialog, surprins în trolei
buz : „Anul trecut ai avut «bobite» „Nu, nici una". 
,»Eu am avut două. Toată vara m-am chinuit cu ele și-n 
toamnă abia le-am spart". Dialog cifrat, între doi băieți 
de zece, doisprezece ani — cifrat, ca să nu-i priceapă 
ceilalți. Mare chin, jntr-adevăr, și cu corigențele astea, 
au înțeles-o și elevii și părinții și bunicii — și poate că 
din pricina asta vacanțele de azi sînt vacanțe de vese
lie, de năstrușnicii, dar și de lucru. „Greul începe pe la 
douăzeci de ani, după ce ai terminat cu școala I" ni se 
spunea nouă, celor mai în vîrstă. „Greul începe din pri
mele clase de școală — au înțeles puștii de azi — pen
tru ca să-fi fie ușor mai tîrziu".

„CLUBUL BALADELOR"
Am petrecut de curînd o noap

te de basme. Nu am ascultat, 
cum credeți, iscusința Șehera- 
zadei sau tîlcurile lui Harun al 
Rashid — de pe tărîmuri exoti
ce ale paginilor lui Eusebiu Ca- 
milar. La clubul tineretului din 
comuna Sadova, județul Dolj, 
organizația U.T.C. a înființat un 
cerc folcloric intitulat „Clubul 
basmelor“. O seară pe săptărnînă 
se înscrie pe agenda clubului ca 
seară a poveștilor între bătrînii 
satului, cei mai pricepuți poves
titori care în șirul anilor trăiți 
au adunat multă experiență de 
viață, au văzut și au aflat mul
te, readuc în fața tinerilor, pe 
firul fermecător al narațiunii, 
lumea de basm a eroilor popu
lari. Variante sau serii origina
le de basme din folclorul local, 
sînt rememorate și puse în cir
culație de către creatorii lor. 
Uneori „basmele“ bătrînilor se 
desprind dintr-o realitate evi
dentă, căreia prin vreme oame
nii de aici i-au dat o aură le
gendară ; faptele haiducului Stan 
Pîndaru pînă în 1904 împărți- 
tor de dreotate în pădurile Jiu
lui; evenimentele răscoalelor din 
1907, din Dolj și Romanați, chi
puri de arendași, transformați 
de ficțiunea pooulară în diavoli 
sau „căpcăuni“, fîntîni ale 
C.A.P.-ului care mai păstrează 
numele fecioarelor răpite de tur
cii lui Pasvant-Oglu din raiaua 
turcească de peste Dunăre etc. 
Alteori la personajele basmelor 
povestitorii au simțit nevoia să 
adauge eroii de astăzi ; tracto
ristul cu puteri nemăsurate, care 
snulberă nisipurile sterpe ale 
C.A.P.-ului în Dunăre. (Povestea 
se inspiră din realitate; aici, de 
doi ani, potrivit planului națio
nal de irigații, cu apa Dunării 
vor fi fertilizate 79 500 ha de ni-

sipuri fierbinți ți sterpe). Toa
te poveștile au fost conservate 
pe benzi de magnetofon și depu
se de tineri la „arhiva“ folclo
rică a căminului cultural.

BRIGADA 
FOLCLORICĂ

Peste Jiu de această comună, 
la Bîrca, directorul căminului 
cultural a alcătuit împreună cu 
tineretul o brigadă artistică de 
agitație într-o formă insolită. 
Textele nu sînt „texte“, ci zi- 
cători, cimilituri și proverbe 
populare — care circulau prin 
sat. Tîlcul usturător sau umo
rul șăgalnic al acestor genuri 
scurte s-a potrivit de minune cu 
scopurile educative ale brigăzii 
artistice : se părea, pe scenă, că

tot satul participase Ia întocmi
rea textului. ,,Asta-i vorba lui 
cutare“ remarcau din sală spec
tatorii. Sînt „vorbe de duh" în 
sat pentru nu se știe cîte bri
găzi artistice de agitație ca să 
stigmatizeze abaterile comise de 
anumiți indivizi, căminul cultu
ral are meritul că a știut să a- 
leagă pentru aceasta cea mai 
eficace formă artistică, brigada 
folclorică.

ROATA OLARULUI
Stelică Ogrezeanu, fiul faimo

sului olar din Horezu, Gh. Ogre
zeanu. pornise în viață cu alte 
meserii, achizitor ORACA, paz
nic de drumuri etc. După moar

tea bătrînului s-a gindit (poate 
că l-au mai sfătuit și alții) că 
nu e bine să fie dat uitării meș
teșugul cel vechi de la Horezu. 
Astăzi există la Horezu un pu
ternic centru de olari, iar Ogre
zeanu fiul a reușit să adune în 
jurul roții sale, un cerc de ti
neri, hotărîți să asculte sunetul 
lutului smălțuit în cuptoare. 
Casa de cultură din Horezu are 
mari merite dacă aici la Ho
rezu au început din nou să se 
învîrtească roțile olarilor. Și 
alte centre meșteșugărești din 
țară au fost revitalizate prin e- 
forturile instituției culturale din 
sat. La Săpînța, județul Mara
mureș, meșterul Stan Pătraș își 
arată măiestria la căminul cul
tural, în Făgăraș Dumitru So- 
fonea, cojocarul, conduce un 
cerc de mî'iini măiestre, la Avrig 
meșterița țesătoare de curînd 
laureată, Maria Spiridon, are, de 
asemenea „o catedră“ de măies
trie la căminul cultural din sat.

Am prezentat aceste cazuri în 
care organizația U.T.C. sau că
minele culturale au folosit In 
mod creator tezaurul creației 
populare pe scenă, în cercuri 
sau la clubul tineretului folclo
rul local — înțelepciunea și ex
periența de viață a obștei s-a 
adăugat cu succes la modalită
țile educative pe care le utili
zează instituția culturală a sa
tului. Numai tendințele spre exo
tism îi îndeamnă pe unii acti
viști culturali să aducă, spre e- 
xemplu, în satul de cîmpie, fol
clorul din Suceava sau Mara
mureș pe care neînțelegîndu-1 îl 
reproduc greșit; iar acest nepre
țuit tezaur al creației populare 
din satul lor rămîne. cu întrea
ga sa forță sincretică, nevalori
ficat. Cum ar spune un alt uni
versal proverb: „Nu se vede pă
durea datorită copacilor“.

ION MARCOVICI
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realizării unor lucrări de iri
gații în legumicultură, de 75 
hectare, în toate unitățile pro
puse în acest scop din județ 
cum ar fi Cenad, Orțișoara, 
Topolovățul Mare.

Redarea în circuitul agricol 
a unei suprafețe de 130 hec
tare și întreținerea a 15 000 hec
tare pășune completează fără 
a epuiza tabelul lucrărilor din 
argieultură la care urmează să 
participe tinerii din Timiș.

Vrînd să verificăm valabili
tatea proverbului „ziua bu
nă se cunoaște de dimi
neață“, ne-am propus să ur
mărim dacă în zorii acestui 
an se poate vorbi deja și des
pre succese în ampla cam
panie de îmbunătățiri fun
ciare.

Duminică ne-am deplasat la 
Uivar și în localitățile înve
cinate unde în acest an vor fi 
efectuate importante lucrări 
de îmbunătățiri funciare. Nu
mai în localitatea amintită va 
fi dislocată o cantitate de 
64 500 m.c. de pămînt, din care 
14 500 prin muncă voluntar 
patriotică. „Intențiile noastre, 
mărturisește președintele 
C.A.P., tovarășul Mircea Păun, 
sînt ca prin tot ceea ce 
facem să sporim rodnicia pă- 
mîntului“. Cuvintele sale din 
care răzbat sentimentele gos
podarului îndrăgostit de munca 
sa, sînt certificate de cei peste 
120 de cooperatori și alți lu
crători ai satului, care au re
nunțat la cîteva ceasuri de bi
nemeritată odihnă și au venit 
să dea o mină de ajutor celor
lalți. Printre ei și cîțiva tineri. 
Valeriu Herman lucrează ca 
lăcătuș la Uzinele Mecanice 
Timișoara. 11 îtntîtaim mînuind 
cu pricepere casmaua care 
mușcă neostenit din pămîntul 
reavăn : „Mulți zic că de îndată 
ce ai o pîine asigurată, fiind 
angajat în alte părți, nimeni 
nu te mai poate obliga să pui 
mina pe sapă. Eu le zic că a- 
devărata pîine tot de aici o 
primim și că nimănui nu-i 
este permis să uite acest 
lucru. Din păcate mobilizarea 
tineretului, mă refer la cei 
care lucrează în industrie și 
locuiesc la țară, este insufi
cientă. Cred, însă, că organiza
ția U.T.C., împreună cu cei
lalți factori din comună, nu 
s-a preocupat suficient de 
aceasta ; dacă ar fi făcut-o, 
numărul tinerilor prezenți la 
muncă ar fi mai mare“. 
Printre cei de față l-am 
întîlnit și pe băiatul preșe
dintelui de C.A.P., Mircea 
Păun. Acest tînăr lucra voini
cește alături de ceilalți. „Mi-ar 
fi fost rușine să rămîn acasă, 
știind că tata lucrează cot la 
cot cu ceilalți consăteni“. Și 
așa într-un efort colectiv 
pînă la ora 14 au fost dis
locați primii 400 m.c. de pă- 
mînt din acest an. Nu același 
lucru se poate spune despre 
cei din Pustiniș, Râuți, Checea 
și Cenei, localități învecinate, 
unde exista de asemenea, pla
nificate importante lucrări de 
desecări. Aici, ca și în alte 
părți din județ, destul de nu
meroase, lipsa de mobilizare 
face ca sărbătorile de iarnă 
să fie nepermis de mult pre
lungite. Există păreri că n-ar 
fi o grabă cu aceste lucrări, 
(„Abia sîntem la început de 
an“). Se uită însă că efectele 
excesului de umiditate se fac 
simțite în primul rînd primă
vara.
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reprezentînd, în acest sens, ar
gumentele cele mai elocvente. 
Merită subliniat, de asemenea, 
faptul că structura de ansamblu 
a fiecăreia din instruirile urmă
rite de noi s-a întemeiat pe cu
noașterea celor mai recente 
documente de partid și de stat 
studiindu-se sistematic și în a- 
mănunt lucrările plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, 
juvîntarea rostită de tovarășul 
Vicolae Ceaușescu la Conferința 
ie țară a secretarilor de partid 
;i a primarilor din comune, le- 
jfie adoptate de M.A.N. în 
egătură cu activitatea econo- 
riică și socială la sate, hotărî- 
ile organelor locale de partid 
i de stat. Au fost studiate în 
celași timp hotărîrea C.C. al 
Î.T.C. privind sărbătorirea 
smicentenarului creării Uniunii 
ineretului Comunist, instruc- 
unile și precizările din ultima 
-eme ale Comitetului Central 
. U.T.C. care reglementează 
ructura organizațiilor U.T.C., 
ssfășurarea vieții interne de 
■ganizație a colectivelor de u- 
ciști din întreprinderi, insti- 
ții. comune, școli, celela'te 
■obleme referitoare la activi- 
tea politico-educativă a aces- 
ra.
Mai mult decît o simplă asi- 
llare teoretică a documente- 
•, studiul a fost corelat cu 
zbaterea împrejurărilor reale 
finite în diverse organizații, 
cerințele și obiectivele îm- 

nătățirii muncii de viitor, cu 
uțiile practice de depășire a 
»utăților.
)in acest punct de vedere 
u făcut ample raportări la 
ipriile realități ale fiecărui 
teț, ale uneia sau alteia dintre 
(june, la căile și metodele 
■jifice de afirmare a rolului 
'lanț al colectivelor de ute- 
L Imaginea terenului de afir- 
e a organizațiilor U.T.C. în 
a satelor a fost conturată 

datele la zi și explicațiile 
ite de specialiști. Secretari- 
U.T.C. le-au fost comunicați 
cipalii ■ indici ai planurilor 
■rod« 'ție pe 1972 în diferite 

agriculturii, preocu- 
UJCAP și ale direc

țiilor agricole în vederea reali
zării în bune condiții a sarci
nilor de creștere a producției, 
cerințele participării uteciștilor 
la înfăptuirea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, îndiguiri, 
desecări, irigații, împăduriri, 
întrețineri de pășuni etc. De a- 
semenea, au fost prezentate 
aspecte ale retribuției în agri
cultură după sistemul acordu
lui global, exemplifieîndu-se 
roadele pozitive obținute de 
C.A.P.-urile care l-au aplicat, 
s-au relevat posibilitățile de an
trenare a tinerilor în însușirea 
meseriei de mecanizator, a Ce
lorlalte profesii caracteristice 
satului contemporan, în directă 
legătură cu perspectivele urba
nizării și sistematizării locali
tăților rurale, dezvoltării sec
toarelor de activitate industrială 
în comune.

în strînsă corelare cu 
toate aceste realități și pers
pective, concretizîndu-le la 
scara specificului totalității răs
punderilor și atribuțiilor orga
nelor și organizațiilor U.T.C. — 
s-au situat instructajele, expu
nerile și intervențiile secretari
lor comitetelor județene U.T.C. 
cu probleme organizatorice, de 
propagandă sau școli, ale pre
ședinților consiliilor pe categorii 
de tineri, ale altor activiști. Ei 
au reliefat, rînd pe rînd, mij
loacele concrete, experiențele 
pozitive existente în mobiliza
rea tineretului la muncă, la ac
țiunile cu caracter politic, ideo
logic, la manifestările sportive 
de masă, la pregătirea tineretu
lui pentru apărarea patriei, mo
dalitățile la care deja se ape
lează cu bune rezultate pentru 
perfecționarea cunoștințelor a- 
gro-zootehnice ale acestora, 
pentru educarea lor în spiritul 
apărării proprietății obștești. 
S-a precizat, de fiecare dată, 
rolul comitetului comunal 
U.T.C. în îndrumarea și con
trolul activității organizațiilor 
din cooperativele agricole de 
producție, din întreprinderile 
agricole de stat, stațiunile și 
secțiile de mecanizare a agri
culturii, școli, instituții, a tutu
ror tinerilor care trăiesc și 
muncesc în așezările rurale.

Problematica afirmării spe
cifice a organizațiilor 
U.T.C., a tineretului în în

treaga viață a satului contem
poran de sprijinire a eforturi
lor dezvoltării economice a uni
tăților agricole, a fost amplu e- 
vocată în numeroasele luări la 
cuvînt ale secretarilor comite
telor comunale U.T.C., care au 
ținut să se refere la propriile 
strădanii de căutare a unor so
luții mai bune, care să ducă la 
creșterea capacității de mobili
zare și influențare a tinerilor. 
Depășind notele particulare ale 
uneia sau alteia dintre organiza
ții s-a conturat cu aceste prile
juri un complex de obiective, 
probleme și fenomene cu o va
labilitate mai generală. Din a- 
cest registru, unificînd interven
țiile și aprecierile făcute pe te
renul schimbului de experiență 
realizat în cadrul instruirilor, 
am spicuit pe cele avînd o sem
nificație mai largă.

un Început PROMIȚĂTOR
Astfel, numeroși participant! 

au sesizat ca fiind un fenomen 
răspindit acela că in acțiunile 
organizate, adeseori sînt mai 
puțin cuprinși țăranii coopera
tori, tinerele căsătorite, efor
turile organelor și organizațiilor 
comunale orientîndu-se mai 
ales spre căile lesnicioase : an
trenarea elevilor și a intelec
tualilor satelor la acțiunile co
mitetelor comunale U.T.C. Din 
această cauză, spuneau Ion 
PIELARU, comuna Sîrbeni-Te- 
leorman, Ion SORA, comuna 
Boziora-Buzău, Constantin MU- 
RARU„ activist, județul Neamț 
și alții, se ajunge la o restrin
gere a sferei de acțiune educa
tivă tocmai cu acea categorie 
de tineri care pretinde o mai 
atentă îndrumare din partea 
organizațiilor U.T.C. Legat de 
aceste aspecte a fost semnalată 
și desfășurarea celor mai multe 
activități doar Ia centrul de 

comună, tinerilor din satele a- 
parținătoare neoferindu-li-se 
prea multe lucruri. O mărturi
seau Dragomir SAMSON, co
muna Secuieni - Neamț, Tudor 
VOIVOZEANU, comuna Suhaia- 
Teleorman, Laurențiu STURZU, 
comuna Pîrscov-Buzău. Aceste 
realități, — arătau Ion PLOS- 
CARU, comuna Băltățești- 
Neamț, Mircea PÂNDELE, co
muna Smîrdioa.sa-Teleorman, 
Nicolae POPESCU, comuna 
Măgura-Buzău, decurg și din 
lipsa de activitate a unor mem
bri ai comitetelor comunale, 
care locuiesc în satele respec
tive. dar lasă înfăptuirea sar
cinilor comitetului comunal ex
clusiv pe seama secretarului 
U.T.C. al comunei, neavînd un 
rol activ nici în organizațiile 
U.T.C. din care fac parte.

Analizindu-se modul de des
fășurare a învățămîntului po- 
litico-ideologic U.T.C., felul în 
care diferite mijloace sînt folo-

i site pentru lărgirea orizontului 
de cunoștințe politice ale tinerilor 
mulți vorbitori au arătat că nu 
întotdeauna s-a reușit ca punc
tele de informare și documen
tare politică să funcționeze ca 
instrumente active, atrăgătoare, 
în multe locuri acestea rămî- 
nînd doar simple expoziții de 
cărți și ziare, nefrecventate de 
tineri. Pe linia lărgirii registru
lui de mijloace educative s-a 
arătat că în multe organizații 
există deja gazeta „Tineretul și 
producția“, panouri de onoare, 
grafice, foto-montaje, gazete sa
tirice. Dar s-a spus și că ele 
nu sînt folosite în toate orga
nizațiile U.T.C., că uneori, e- 
xistă în mod formal. Ca o cale 
deosebit de eficace, cu multă 
aderență printre tineri, utilă în 
educarea lor morală și patriotică, 
Cornel MOFTEESCU, comuna 
Tătărăști-Teleorman, Dumitru 

ILIOAIE, comuna Trifești- 
Neamț au remarcat importanța 
valorificării în diferite modali
tăți a folclorului local (brigăzi 
artistice în fiecare sat, emisiuni 
locale la stațiile de radioampli
ficare, hore, șezători, serbări 
populare).

— Unul din subiectele ce au 
reținut eu insistență atenția l-a 
constituit întărirea rolului edu
cativ al adunărilor generale, 
în acest sens accentul s-a pus 
pe necesitatea alegerii mai 
atente a temelor, de aici de- 
curgînd și îndatorirea temei
nicei pregătiri a materialelor 
supuse dezbaterii. In acest sens 
Vasile MIHALACHE, comuna 
Bîrgăoani. Emilia TURCU, co
muna Cordun-Nearpț, Gheor
ghe STANCIU, comuna Colți, 
județul Buzău propuneau chiar 
alcătuirea din vreme a unor 
cplective de tineri, care să re
dacteze referatele. Tot pentru 
creșterea eficienței practice a 

fiecărei adunări, în sensul ra
portării acesteia la obiectivele 
de prim plan ale comunei, 
creșterea producției, consolida
rea economică a cooperativelor 
agricole, a celorlalte unități din 
mediul rural, s-a subliniat ne
cesitatea ca fiecare problemă 
dezbătută să se finalizeze fi
resc în hotărîri, într-o suită de 
măsuri care să fie transpuse în 
practica imediată : stabilirea 
viitoarelor acțiuni de muncă 
voluntar - patriotică, formarea 
brigăzilor de intervenții ale ti
nerilor, antrenarea la activita
tea concretă a elevilor pe pe
rioada vacanței etc.

In dezbaterile instruirilor nu 
au lipsit nici referirile la orga
nizații care își propun în pro
gramele de activități, obiective 
nu totdeauna realiste și organic 
integrate în condițiile con
crete în care acționează, legate 
de posibilitățile de eare dispun. 

Adevăratul drum, arătau Du
mitru TIMOFTE, comuna Sag- 
na, județul Neamț, Mircea 
PÂNDELE, comuna Smîrdioasa, 
județul Teleorman, George PO
PESCU, comuna Cănești, Iile 
NEACȘU, comuna Racovițeni- 
Buzău, este acela al cunoașterii 
comandamentelor vieții și ac
tivității tinerilor, antrenarea 
tuturor forțelor acestora la re
zolvarea problemelor care se 
pun. Din acest punct de ve
dere instruirile au reușit să 
ofere secretarilor U.T.C. modele 
de ce înseamnă sarcina de or
ganizație încredințată fiecărui 
tînăr, despre întocmirea „caie
telor de sarcini“. Acesta a fost 
însă numai unul din punctele 
programului metodic de exem
plificare concretă asupra unor 
modalități și mijloace de lucru. 
S-au înscris acelorași preocu
pări și vizitele în organizațiile 
U.T.C. de pe platforma indus
trială a orașului Alexandria-Te- 

leorman, la sediul unor comi
tete comunale, ca Piatra și Sto- 
robăneasa-Teileorman. învățarea 
de cîntece patriotice și revolu
ționare, organizarea de seri 
cultural-educative, consultarea 
unor programe de activități ; a- 
poi : vizite, vizionarea de scurt- 
metraje despre activitatea mo
del a unor unități agricole, pro
iecții de diapozitive realizate 
în timpul unor raiduri-anchetă 
gen „Reflector" etc.

Dincolo de toate aceste as
pecte, se impune ca o 
observație generală aceea 

că intervențiile din cadrul in
struirilor au reușit să contureze, 
prin una sau alta din expe
riențe, prin faptele și aprecie
rile supuse dezbaterii colective 
tabloul complex al preocupări
lor proprii organizațiilor U.T.C. 
de la sate, un instructiv evantai 
de metode și mijloace educa
tive de lucru. „Deoarece ou a- I 

cest prilej secretarii comitetelor 
comunale U.T.C. au fost puși Ia 
curent în mod direct, nemijlo
cit, cu obiectivele concrete ale 
programului nostru de acțiune, 
in toate domeniile activității 
uteciștilor, în perioada imediat 
următoare — arăta tovarășul 
Constantin GR1GORE, prim se
cretar al comitetului județean 
Neamț al U.T.C., preocuparea 
noastră de căpătii trebuie să o 
constituie extinderea și perma
nentizarea experiențelor pozi
tive, a tuturor acelor acțiuni 
despre care ne-am putut da 
seama că au oferit rezultate 
bune. Pentru noi, cei de la co
mitetul județean, dar mai ales 
pentru activele U.T.C. din fie
care comună se impune ca în
vățămintele acestei instruiri să 
devină definitorii pentru spiri
tul de lucru al organizațiilor 
U.T.C.".

Desigur, acesta este numai 
unul dintre aspectele, într-ade- 
văr esențiale, rezultate din co
locviul secretarilor comitetelor 
comunale U.T.C. In consensul 
unor aprecieri similare, remar- 
cind valoarea de instrument de 
lucru pe care o au concluziile 
dezbaterilor din instruire, tova
rășul Nicolae ROVINARU, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al U.T.C. 
sublinia : „Este firesc și abso
lut necesar să continuăm în in
struirile activelor U.T.C. din 
fiecare comună dezvoltarea a- 
cestui spirit de lucru, transmi
terea sarcinilor, efortul de îm
bunătățire a intregii activități, 
asimilindu-i datele concrete ale 
fiecărei organizații U.T.C. co
munale, în directă legătură cu 
trecerea imediată Ia înfăptuirea 
programelor de activități adop
tate la recentele adunări de 
dare de seamă și alegeri. Cu 
atit mai mult cu cit o seamă 
de observații și constatări ale 
noastre ca și ale participanților 
la instruire, ale secretarilor de 
comitete comunale, ne vor pu
tea folosi ca sugestii de îmbu
nătățiri viitoare la care ne vom 
putea referi cu prilejul apropiat 
al plenarei C.C. al U.T.C. care 
va dezbate tocmai activitatea 
organizațiilor U.T.C. de la sate“.

Mai mult decît pînă acum. 

concluziile instruirilor au con
turat rolul, ponderea însem
nată pe care o are munca se
cretarului organizației comunale 
U.T.C. în condițiile perfecțio
nării calitative a vieții organi
zațiilor U.T.C. pe care le re
prezintă. „Pentru ca acest salt 
să se producă — sublinia tova
rășul Vasile Z AH ARIA, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Buzău al U.T.C., trebuie ca fie
care din secretarii organizațiilor 
U.T.C. comunale să muncească 
mai bine. Una din direcțiile 
principale în acest sens este 
dată de capacitatea lor de a se 
afirma ca elemente de mobili
zare, cu inițiativă și prestigiu, 
antrenînd la activitate pe toți 
membrii comitetelor comunale, 
afirmîndu-se ca adevărate per
sonalități în fața tinerilor, a 
tuturor locuitorilor comunelor. 
Numai prin amplificarea spiri
tului activ, militant. integrin- 
du-i pe toți tinerii la înfăptui
rea programului propriu de ac
tivități, organizațiile U.T.C. își 
vor putea dovedi capacitatea 
reală de a participa eficient la 
realizarea sarcinilor de creștere 
a producției agricole și anima
liere, de ridicare a vieții sa
tului“.

Instruirile au definit, așadar, 
comandamentele de durată pen
tru activitatea organizațiilor 
U.T.C. din comune. Pentru mo
mentul actual, însă, rezultatele 
la care s-a ajuns, strădania de 
a perfecționa rolul lor politic 
și educativ devin un argument 
care se circumscrie firesc ac
țiunilor și rezultatelor cu care 
uteciștii din întreaga țară în
tâmpină semicentenarul creării 
organizației noastre, eveniment 
la care, în cuvîntul participanți
lor ca și în programele organi
zațiilor U.T.C. pe care le-au re
prezentat, s-au făcut frecvent 
ample referiri. De fapt, se 
poate spune că angajamentele 
asumate acum sînt o reafir
mare a angajamentului de a in- 
tîmpina jubileul din martie cu 
noi fapte de muncă, prin mo
dul superior de îndeplinire a 
sarcinilor ce le sînt trasate.

MIRCEA TACCIU 
ION TRONAC 
TRAIAN GÎN.ir



Hoi bombardamente 
asupra R. D. Vietnam

SAIGON 11 (Agerpres). — 
Pentru a patra oară de la în
ceputul acestui an, aviația Sta
telor Unite a violat spațiul ae
rian și atacat teritoriul Repu
blicii Democrate Vietnam. Un 
avion de tip „Phantom-105“ a 
bombardat, luni, un punct de

Succese ale forțelor 
patriotice indochineze

XIENG QUANG 11 (Ager
pres). — Forțele patriotice lao- 
țiene, care au declanșat o ofen
sivă amplă împotriva bazelor ina
micului din nordul și sudul Lao- 
sului, continuă să obțină succese 
însemnate. Potrivit agenției 
France Presse, peste 2 000 de mi
litari ai regimului de la Vienti
ane, care apără complexul mili
tar Ban Nhik situat la 32 de ki
lometri est de Pakse din sudul 
Laosului, se află începînd de luni 
în încercuire și încearcă fără 
succes să se degajeze de sub 
presiunea puternică a patrioți- 
ior.

Aceeași agenție menționează 
că încercuirea complexului mili
tar de la Ban Nhik a devenit to
tală după ce principalele patru 
poziții întărite ale trupelor de la 
Vientiane au fost puternic bom
bardate luni timp de cinci ore 
fără întrerupere. Pierderile sufe
rite sînt apreciate ca „grele“, a- 
cest termen fiind folosit pentru 
prima dată în comunicatele ofi
ciale ale autorităților militare.

Intervenția aviației inamice ca 
și a bombardierelor americane 
„B-52“ s-a dovedit ineficientă, 
presiunea patrioților menținîn- 
du-se la fel de puternică. Surse 
informate citate de agenția 
France Presse menționează că 
numeroase avioane și elicoptere, 
care încercau să degajeze com-

REALITĂȚI
CAPITALISTE
______________________________

• PESTE 10 000 DE MUN
CITORI nietalurgiști din re
giunea bazinului Ruhr au în
trerupt lucrul, în semn de 
protest față de refuzul pa
tronatului de a le satisface 
revendicările salariale. Cen
trul acțiunii de protest sînt 
uzinele concernului siderur
gic din Dortmund, al doilea 
ca importanță din R.F. a 
Germaniei, unde 8 000 de 
muncitori au refuzat să lu
creze, organizind o demon
strație de protest. Conduce
rea sindicatului muncitorilor 
metalurgiști din regiunea 
Rin-Westphalia a înaintat 
Consiliului Executiv al Uniu
nii Sindicatelor Metalurgiști- 
lor propunerea de a declara 
o grevă generală, propunere 
care va fi examinată astăzi, 
la întrunirea de la Frankfurt 
a Consiliului.

• COMPANIA JAPONEZA 
producătoare de articole chi
mice „Nippon Carbido Ko- 
ghio“ a anunțat concedierea 
a peste o mie de muncitori, 
invocînd „dificultăți în acti
vitatea economică", în con
textul recesiunii care se face 
simțită în activitatea indus
trială din țară. Și în cursul 
anului trecut, respectiva în
treprindere a concediat alte 
cîteva sute de muncitori.

• IN OLANDA continuă 
să sporească neîntrerupt nu
mărul șomerilor din ramura 
construcțiilor, în care rămîn, 
lunar, fără lucru cîteva mii 
de muncitori. Astfel, numai 
în decembrie 1971 totalul șo
merilor din construcții a spo
rit cu 10 000, ajungînd la 
sfîrșitul anului trecut la 
30 000, ceea ce reprezintă 
peste 10 la sută din totalul 
mîinii de lucru ocupate în 
construcții.

Nici în anul care a început, 
perspectivele nu se anunță 
mai favorabile pentru cei 
care și-au pierdut locul de 
muncă sau se află în pri
mejdia de a-1 pierde. După 
cum a declarat în parlament 
ministrul construcțiilor de 
locuințe al Olandei, B. K. 
Udink, numărul șomerilor 
din această ramură va de
păși in 1972 nivelul anului 
precedent.

• LA 11 IANUARIE, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România in Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, a fost primit 
de M. A. Leseciko, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în legătură cu a- 
propiala sa plecare definitivă in 
patrie.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire caldă, prietenească.’

Misiunea americană 
la Pekin s-a încheiat
• MISIUNEA AMERICANĂ

condusă de generalul de brigadă 
Alexander Haig, adjunct al 
Consilierului prezidențial pentru 
problemele securității naționale, 
care a vizitat Pekinul pentru 
realizarea unor aranjamente de 
ordin tehnic în legătură cu vi
zita președintelui Richard Nixon 
în R.P. Chineză, s-a reîntors la 
Washington. Purtătorul de cu
vînt al Casei Albe, Ronald Zie
gler, care a făcut parte din mi
siune, a declarat că delegația va 
prezenta președintelui Nixon un 
raport asupra activității sale în 
capitala R.P. Chineze.

• INTR-UN ARTICOL publi
cat în cotidianul .Washington 

pe teritoriul R.D. Vietnam, si
tuat la 70 km nord-est de zona 
demilitarizată, anunță agenția 
France Presse, citind un purtă
tor de cuvînt al Comandamen
tului militar american de la 
Saigon.

plexul de la Ban Nhik, au fost 
doborîte de patrioți.

Situația este, de asemenea, 
gravă pentru trupele inamice și 
în nordul Laosului. Patrioții lao- 
țieni au reușit să se infiltreze 
pînă în apropierea reședinței ge
neralului Van Pao, comandantul 
„forțelor speciale“ de la baza mi
litară de la Long Cheng. Patrio
ții au atacat, de asemenea, nu
meroase poziții ale inamicului, 
luptele apropiindu-se pînă la nu
mai 3—4 kilometri de bază.

In ansamblu, pierderile suferite 
de inamic în zilele de sîmbătă și 
duminică se ridică la peste 200 
de militari. Totodată, importante 
cantități de echipament de luptă 
au fost nimicite sau capturate de 
către patrioți.

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A., Charles Bray, a confir
mat că forțele Pathet Lao au 
lansat în nordul Laosului o „o- 
fensivă majoră“, al cărei obiec
tiv principal l-ar constitui cuce
rirea orașului Long Cheng, si-» 
tuat la sud-vest de Valea Ul- 
cioarelor. După cum precizează 
agenția France Presse, în acest 
oraș s-a aflat pînă nu demult 
principalul centru de antrena
ment al „forțelor speciale“ lao- 
țiene, organizate și finanțate de 
către S.U.A. Baza acestor forțe 
a trebuit să fie evacuată săptă- 
mîna trecută, ca urmare a bom
bardamentelor intense la care 
a fost supusă de către unitățile 
forțelor patriotice. Charles Bray 
a arătat că trupele guvernului 
de la Vientiane trec în prezent 
prin momente „foarte dificile“ 
în această zonă.

BANGKOK 11 (Agerpres). — 
în cursul atacului întreprins de 
forțele patriotice tailandeze a- 
supra bazei militare aeriene a 
Statelor Unite de la Utapao, 
trei bombardiere „B-52“ au 
fost avariate, unul dintre ele 
fiind distrus complet, a anun
țat mareșalul Dawee Chullasa- 
pya, șeful statului major al ar
matei tailandeze.

Baza de la Utapao și-a cîști- 
gat o tristă faimă, de aici de- 
colînd bombardiere „B-52“ 
care efectuează raiduri asupra 
Vietnamului, Laosului și Cam- 
bodgiei. Pe pistele acestei baze 
staționează aproximativ 50 de 
avioane „B-52“ și 60 de avioane 
cisternă cu reacție de tip 
„Kc-135".

IRLANDA DE NORD. — O persoană rănită este transportată pe targa după una din ulti
mele explozii la Belfast

Post“, Charles W. Yost fost am
basador al Statelor Unite în 
Laos, fost reprezentant perma
nent al S.U.A. la O.N.U., cere 
Administrației americane să în
ceteze sprijinul pentru regimul 
de la Saigon, să pună capăt bom
bardamentelor asupra terito
riilor Vietnamului, Cambodgiei 
și Laosului. Autorul articolului 
arată că „reluarea de către Ad
ministrație a bombardamentelor 
asupra teritoriului R.D. Vietnam 
sub pretextul protejării forțelor 
militare reziduale, nu poate con
stitui un motiv plauzibil, nu poa
te aduce prizonierii de război 
americani acasă ci, din contră, 
va duce la mărirea numărului 
lor”.

Expoziție industrială 
românească 
la Budapesta
• LA CASA TEHNICII din 

capitala ungară s-a deschis 
marți expoziția românească de 
mașini-unelte pentru industria 
lemnului. Expoziția, organizată 
de întreprinderea românească 
de comerț exterior „Mașinex- 
port“, prezintă o gamă largă de 
mașini folosite în diferite între
prinderi ale industriei lemnului. 
Mașinile de înalt nivel tehnic și 
cu performanțe deosebite, fabri
cate la uzinele mecanice din Ro

COREEA DE SUD. — Aspect de la o puternică demonstrație a populației din Seul împotriva 
măsurilor antidemocratice ale dictatorului Pak Cijan Hi

TINERETUL 
LUMII

Seminarul 
internațional al tine
rilor petroliști

• LA PALATUL NAȚIU
NILOR de la „Club des Pins“ 
de lingă Alger s-au deschis 
lucrările seminarului inter
național al tinerilor petro
liști, care are loc sub auspi
ciile organizației de tineret 
a Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria, in cola
borare cu Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat și 
Mișcarea panafricană de ti
neret.

Timp de cîteva zile, cei 
peste 200 de participanți din 
80 de țări, printre care și o 
delegație a tinerilor petro
liști din Republica Socialistă 
România, vor dezbate pro
bleme privind tineretul și 
rolul său in lupta împotriva 
monopolurilor imperialiste, 
pentru dreptul suveran al 
popoarelor asupra bogățiilor 
lor naționale.

PEKIN :
-A

încetarea din viată a
_>

PEKIN 11 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
China Nouă, Cen I, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, vicepreșe
dinte al Comisiei pentru proble
me militare a C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, minis
tru al afacerilor externe, vice
președinte al Comitetului Națio
nal al Conferinței Consiliului 
Consultativ Politic Popular și 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Apărării Naționale, a în
cetat din viață, In vîrstă de 71 
de ani, în urma unui cancer in
testinal.

man, se bucură de o bună apre
ciere a specialiștilor ungari.

• 21 DE OFIȚERI ȘI SOL
DAȚI ai trupelor aeriene indo
neziene și-au pierdut viața în 
urma unui accident de avion, 
care s-a produs la 15 kilometri 
vest de Bandung, anunță agen
ția France Presse citind surse 
oficiale de la Djakarta. Cauzele 
accidentului nu sînt cunoscute 
încă.

W
Convorbirile S.A.L.T.

• LA SEDIUL AMBASADEI 
SOVIETICE DIN VIENA a avut 
loc marți o nouă ședință de 
lucru din cadrul celei de a șa
sea runde a convorbirilor sovie-

Impas la negocierile
C.E.E. de la Bruxelles

BRUXELLES 11 (Agerpres). 
•— Negocierile dintre Consiliul 
Ministerial al C.E.E. și două din 
țările candidate — Irlanda și 
Norvegia — reluate luni la 
Bruxelles, se află din nou în im
pas. „Cei șase“ au respins ce
rerea ministrului de externe ir
landez Patrick Hillery privind 
mărirea cotei exporturilor irlan
deze de zahăr de la 135 000 la 
240 000 tone. Argumentarea lui 
Hillery în sensul că industria 
zahărului este vitală pentru

lui Cen I
La ceremonia funebră, care a 

avut loc la 10 ianuarie, au asis
tat președintele Mao Tzedun, 
Sun Țin-Iin, vicepreședinte al 
R.P. Chineze, premierul Ciu 
En-Iai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Cian Cin, 
Ie Cien-in, Cian Ciun-ciao și Li 
Sien-nien, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez.

La ceremonie a luat, de ase
menea, parte Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian.

La ceremonia funebră a luat 
cuvintul premierul Ciu En-lai.

to-americane asupra limitării 
cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). Întrevederea a durat 
aproape două ore și jumătate.

Următoarea ședință de lucru 
a S.A.L.T. va avea loc vineri, 
la Ambasada S.U.A. din Viena.

• IN DISCURSUL ROSTIT 
la primirea membrilor cor
pului diplomatic, veniți să-i 
prezinte urările cu prilejul 
Noului An, Papa Paul al 
VI-lea a relevat profunda 
contradicție dintre aspira
ția crescîndă și sinceră spre 
pace, pe de o parte, și pro
ducția înfricoșătoare și în 
creștere a mijloacelor de 
război, pe de altă parte, re
latează agențiile A.N.S.A. și 
France Presse. Există oameni 
care încearcă să justifice 
înarmările prin aceea că 
astfel s-ar evita dezechilibrul 
economic și șomajul — a ară
tat în continuare, Paul al 
VI-lea. Relevînd că aceasta 
este în opoziție radicală cu 
spiritul uman”, el a declarat 
că „există multe alte dome
nii în care este urgent să se 
întreprindă lucrări construc
tive“.

Realizarea păcii în spiritul 
dreptății cere, deci, să se ur
meze calea dezarmării, a con
chis Papa Paul al VI-lea. 

țara sa, cu atit mai mult cu cit 
în numeroase regiuni ale țării 
sfecla de zahăr constituie sin
gura cultură, nu a avut darul 
să-i convingă pe interlocutorii 
săi, care au afirmat că o aseme
nea cotă ar afecta interesele 
producătorilor proprii.

In ce privește „dosarul nor
vegian“, negocierile au debutat 
la fel de neconcludent. Ministrul 
de externe norvegian, Per Cap- 
pelen, a reafirmat cererea țării 
sale ca „Cei șase“ să se anga
jeze că nu vor lua nici o hotă- 
rîre contrară intereselor pescari
lor norvegieni după expirarea 
perioadei de tranziție de zece 
ani, la care au consimțit celelal
te țări candidate, dar pe care 
Norvegia a respins-o. Cappelen 
a reamintit că C.E.E. a recu
noscut „interesele speciale ale 
Norvegiei în domeniul pescuitu
lui“, adăugind că a sosit mo
mentul ca ea să tragă conclu
ziile practice din asigurările pe 
care le-a dat. El a cerut Consi
liului Ministerial o declarație 
care să constituie o chezășie 
pentru pescarii norvegieni că 
tratamentul de excepție de la 
politica comunitară a pescuitu
lui nu va fi desființat automatj 
la 31 decembrie 1982.

Pentru un climat 

de pace, securitate

și cooperare
in Europa

• MARȚI s-au deschis la Bru
xelles lucrările unei reuniuni
consultative la care participă
reprezentanți ai opiniei publice 
din 27 de țări din Europa. Sînt 
reprezentate partide comuniste, 
socialiste. Lsocial-democrate și 
alte partide, mișcări și curente 
politice. Iau parte, de asemenea, 

parlamentari, reprezentanți ai 
unor organizații sindicale, de 
tineret, oameni de știință, cul
tură și artă, slujitori ai culte
lor, militanți pe tărîm ob
ștesc. Din România participă 
o delegație condusă de prof. 
Traian lonașcu, președintele 
Comisiei juridice a Marii Adu
nări Naționale.

Reuniunea, care va duna trei 
zile, este consacrată efectuării 
unui schimb de păreri și elabo
rării de măsuri practice privind 
convocarea și organizarea unei 
adunări generale a forțelor so
ciale și politice, reprezentîind di
ferite categorii ale opiniei pu
blice europene, animate de do
rința de a-și aduce contribuția 
la crearea unui climat de pace, 
înțelegere, securitate și coope
rare între toate popoarele de pe 
continent, la statornicirea unor 
relații inter europene bazate pe 
respeotarea suveranității și in
dependenței statelor.

• TAIFUNUL .,KIT“, care s-a 
abătut la sfîrșitul săptămînii tre
cute asupra mai multor provin
cii din Filipine, a cauzat moar
tea a 70 de persoane ; alte 19 500 
persoane au rămas fără adăpost. 
Pagubele materiale se cifrează 
la șase milioane de pesos.

Declarațiile 
lui Walter Ulbricht

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA A.D.N., Walter Ul
bricht, președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, a pri
mit la 10 ianuarie corpul diplo
matic acreditat )a Berlin, cu pri
lejul Anului Nou. „Anul 1972, a 
arătat el, începe pentru noi cu 
certitudinea că pacea în Europa 
a devenit mai sigură, ceea ce va 
avea fără îndoială consecințe po
zitive asupra întregii situații 
mondiale“. Mișcarea pentru secu
ritatea europeană și pentru 
convocarea unei conferințe în a- 
cest scop a devenit mai amplă, a 
spus Walter Ulbricht, relevînd 
că și premisele pentru înfăptui
rea principiilor coexistenței paș
nice au cunoscut o evoluție mai 
favorabilă.

Walter Ulbricht a declarat că 
este inevitabil ca R.D. Germană 
să fie primită încă în acest an 
în O.N.U. și în organizațiile sale 
specializate.

ORIENTUL APROPIAT
Trupe israeliene au pătruns in Liban

BEIRUT 11 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar liba
nez, reluat de agenția France 
Presse, a anunțat că în noaptea 
de 10 spre 11 ianuarie și în 
ziua de 11 ianuarie forțele is
raeliene au comis acțiuni agre
sive împotriva unor localități 
din sudul Libanului. El a pre
cizat că militari israelieni au 
efectuat incursiuni în satele 
Bint Jebeil și Kfar Haman, iar 
artileria israeliană a bombardat 
satul Rachaya al Fakkhar, pre
cum și văile și colinele din îm
prejurimi.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene, citat de agen
ția France Presse, a anunțat că 
trupe israeliene au traversat, în 
noaptea de 10 spre 11 ianuarie, 
frontiera libaneză și au atacat

ZILE DECISIVE
PENTRU MALTA

M
ilitarii englezi au început să părăsească Malta. 
Pe insula din Mediterana, de care se despart fără 
plăcere, anotimpul acesta înseamnă un soare 
blînd, vlăguit și un cer senin, transparent. Soldații 
Majestății Sale nu pot să nu se gîndească la vre
mea morocănoasă din nordul încețoșat, unde iarna 

este aspră și necruțătoare. Dar abandonarea Maltei pune la 
Londra nenumărate probleme complicate — strategice și diplo
matice — iar regretele militarilor englezi, care se văd nevoiți 
să plece de pe un pămînt binecuvîntat de natură, nu le ia ni
meni în seamă. La ora aceasta se consultă mai puțin buleti
nele meteorologice. Este momentul unei înfruntări au o sca
dență apropiată.

Ultimele 
ilustrate

Confrații noștri aflați în Mal
ta remarcă liniștea și calmul 
care domnesc în insulă. Soldații 
britanici se mai plimbă pe 
străzi, se fotografiază sau cum
pără ilustrate pe care să le tri
mită rudelor șl cunoscuților. Au 
poate ultima ocazie de a utili
za clasica formulă : „Salutări 
din Malta“. Trecătorii îi pri
vesc cu indiferență. Uniformele 
acestea și-au făcut apariția aici 
de un secol și jumătate. Gene
rații întregi de maltezi au vi
sat ziua în care ele vor dispare 
definitiv din insulă. Ziua a- 
ceasta se apropie. S-ar putea 
să fie chiar în săptămina în 
care ne aflăm...

Unii privesc conflictul anglo- 
maltez doar sub latura sa fi
nanciară. Fără indoială, pînă la 
un punct acest aspect a avut 
un rol important. Era vorba, 
in fond, de a modifica terme
nii inechitabili ai unui acord 
impus Maltei, în virtutea că
ruia pentru o sumă destul de 
redusă Anglia obținuse dreptul

Imaginea aceasta va aparține, în curînd, trecutului: port-elicop- 
tere engleze în rada portului La Valetta

de a-și păstra bazele din insula 
socotită drept „zăvorul Medite- 
ranei“. Inițial confruntarea s-a 
desfășurat în jurul acestei su
me. Dar refuzul britanic de a 
satisface cererile malteze a dat 
noi proporții conflictului. Mal
ta, de altfel, decisese să pună 
capăt prezenței militare străine. 
Problema care se punea era cea 
a duratei acestui proces. în con
dițiile în care Londra ar fi ma
nifestat suplețe, probabil, acest 
proces s-ar fi putut prelungi. 
Dar pe malurile Tamisei s-a 
preferat instransigența. Reven
dicările malteze au fost respin
se categoric. Răspunsul de la 
La Valetta a sosit prompt : uni
tățile engleze trebuie să pără
sească insula pînă în ultima zi 
a lui decembrie 1971. Dar ter
menul fiind scurt, guvernul 
Maltei a decis — din motive u- 
manitare, întrucît evacuarea se 
referea nu numai la militarii 
englezi, ci și la cei 7 000 mem
bri ai familiilor lor — ca ter
menul să fie prelungit pină la 
15 ianuarie 1972. Londra pretin
de, insă, că a plătit „chiria“ 
pînă la 31 martie. Deci, vrea 
să prelungească supraviețuirea 
bazei sale din Malta cu incă 
două luni și jumătate în spe
ranța că timpul va favoriza pla
nurile britanice.
ceasta ar putea genera compli
cații. Insula este, în prezent, 
calmă. Dar sfidarea britanică 
nu va ridica brusc temperatura

Tentativa a-~ tate monoindustrială

două sate considerate ca baze 
ale organizației palestiniene Al 
Fatah. El a menționat că doi 
soldați israelieni și mai mulți 
palestinieni au fost uciși în 
cursul luptelor și că au fost dis
truse o serie de clădiri.

NAȚIUNILE UNITE II (A- 
gerpres). — Libanul a prezentat 
o plîngere președintelui Consi
liului de Securitate, ambasadorul 
Somaliei, Abdulrahim Abby Fa- 
rah, în legătură cu acțiunile în
treprinse de trupele israeliene, 
în noaptea de luni spre marți, 
împotriva unor localități din su
dul țării — informează agenția 
Reuter. Un purtător de cuvînt 
libanez de la Națiunile Unite a 
declarat că aceasta nu este o 
cerere de convocare a Consiliu
lui de Securitate.

Malta înseamnă un arhipelag 
cu o suprafață de 316 km.p. 
și cu 329 000 locuitori, situat 
în Mediterana între Sicilia și 
Africa. Doar trei insule sînt 
populate. Cele mai mari sînt 
Malta (246 km.p.), Gozo (67 
km.p.) și Comino (2,6 km-p.)

politică ? într-un asemenea caz 
neprevăzutul ar avea un cîmp 
larg de acțiune.

Cele două 
calamități

„Malta a resimțit dureros ur
mările celor două acorduri spe
ciale impuse de fosta metropolă 
— spunea premierul Dom Min- 
toff. Aceste două acorduri au 
fost pentru noi două calami
tăți și de aceea guvernul meu 
s-a grăbit să le denunțe“. Pri
mul acord este cel care a făcut 
din Malta un „port-avion ne- 
scufundabil“ al Angliei și — 
prin intermediul Angliei — al 
N.A.T.O. Al doilea acord (mai 
exact, a doua... calamitate) era 
acela care atribuind Angliei 
rolul furnizorului de „ajutor e- 
conomic" îi conferea și „drep
tul“ de a controla destinația 
creditelor britanice, deci a po
liticii de investiții. Unul din 
liderii organizației sindicale 
„General Workers Union" 
(30 000 membri) declara repor
terului de la „L'UNITA“ : „în 
unele colonii, imperialiștii au 
impus monocultura : zahăr, ca
fea, tutun, bumbac, cauciuc sau 
o monoactivitate mineralieră 
(cupru, cositor, petrol). La noi a 
fost impusă un fel de activi- 

militară, 
războinică. Aceasta a sufocat 
viața și structurile noastre e- 
conomice".

La Londra se varsă lacrimi

• CURTEA MILITARĂ 
SUPREMA DIN TURCIA a 
confirmat sentința capitală 
împotriva a trei din cele ÎS 
persoane acuzate „de a fi 
încercat să răstoarne prin 
forță ordinea constituțională 
și parlamentară a Republicii 
Turcia“, sentință pronunțată 
la 9 octombrie 1971 de Tri
bunalul stării de urgență din 
Ankara, relatează agențiile 
Reuter și France Presse. In 
același timp, Curtea Militară 
Supremă a comutat condam
narea la moarte a altor cinci 
persoane, în închisoare pe 
viață. Pentru celelalte zece 
persoane, precizează agenția 
Reuter, Curtea Militară Su
premă a hotărît comutarea 
pedepsei în închisoare pe 
termene de la trei pînă la 
zece ani.

Agenția Reuter menționea
ză că decizia Curții Militare 
Supreme survine Ia o săptă- 
mînă după ce aproape 1800 
de intelectuali au prezentat 
guvernului turc o petiție 
prin care cer abolirea pedep
sei capitale pentru delicte 
politice.

pentru soarta maltezilor care își 
vor pierde slujbele odată cu 
plecarea trupelor britanice. De
sigur, problema este destul de 
spinoasă. 8 000 de oameni (arhi
pelagul maltez are 329 000 lo
cuitori) vor trebui să-și găseas
că o altă sursă de existență. 
Opoziția agită spectrul șoma
jului pentru a sădi neliniștea. 
Dar popularitatea lui Dom Min- 
toff și a laburiștilor — care se 
găsesc la putere — este cu mult 
mai largă decit majoritatea lor 
parlamentară (de .... un vot). O 
intensă activitate de culise se 
desfășoară. Chiar și arhiepis
copul Maltei s-a deplasat la 
Vatican, intr-un voiaj despre 
care se afirmă că n-ar fi străin 
de criza din relațiile cu Anglia, 
în cercurile N.A.T.O. domnește 
efervescența. Ambasadorii exa
minează febril dosarul maltez. 
„DAILY TELEGRAI’H“ afirma, 
de altfel, că dispariția bazei 
din Malta „constituie o proble
mă de îngrijorare pentru 
N.A.T.O.“. Malta înseamnă o 
poziție-cheie în sistemul de 
baze din Mediterana — de la 
Gibraltar în Cipru — mult co
mentatul „cordon insular". Eli
minarea N.A.T.O. de pe pozițiile 
tradiționale din nordul Africii 
a ridicat valoarea strategică a 
insulelor mediteraniene. Pără
sirea Maltei dă o grea lovitu
ră unei formule strategice pusă 
la punct într-o lungă perioadă. 
Voința Maltei este, însă, clară. 
Dom Mintoff sublinia că „în 
Malta, încercăm să schimbăm 
cursul istoriei. Dacă ar fi să 
urmăm vechiul drum, ar însem
na să devenim din nou fortă
reață, să fim din nou soldați 
pentru marile puteri ale lumii. 
Noi refuzăm acest lucru din 
tot sufletul, din toată ființa. 
Vrem să fim muncitori în ser
viciul păcii și nu soldați in 
srt viciul războiului“»

Transfer 
în Cipru

Comandamentul britanic s-ar 
părea că transferă unitățile 
sale din Malta pe o altă insulă 
din Mediterana : în Cipru. în
mulțirea uniformelor britanice 
pe „insula Afroditei“ — aproa
pe de zona explozivă a Orien
tului Apropiat — este o sursă 
de îngrijorare pentru ciprioți. 
în Malta, guvernul — după ce 
a respins asalturile parlamen
tare ale opoziției — desfășoară 
o vie activitate. Navelor flotei 
a Vl-a americane li s-a inter
zis intrarea in apele malteze. 
De altfel, trimișii N.A.T.O. fu
seseră invitați să-și facă baga
jele cu mai multe săptămîni in 
urmă. Dom Mintoff a întreprins 
un voiaj-fulger în Libia. La 
sfîrșitul convorbirilor desfășu
rate în agitatul sfîrșit de decem
brie, cu puține ore înainte de 
venirea noului an, s-a comuni
cat că Libia „a exprimat spri
jinul și solidaritatea față de po
ziția Maltei“ și că cele două 
țări au hotărit să „întăregs?Zf 
cooperarea“. Convorbirile de 18 
Tripoli sînt menționate pe lars 
în comentariile presei occiden
tale. Mai ales că printr-o coin
cidență semnificativă 15 ianua 
rie este o scadență nu numai ir 
Malta, ci și în Libia : la acei 
dată misiunile militare britanic 
care antrenau forțe armate li 
hiene — potrivit unui acord dii 
1953 — trebuie să părăsească a 
ceasta țară.

La La Valetta domnește încre 
derea în viitor. Malta este cor 
vinsă că va reuși să-și rezolv 
problemele economice, transfoi 
mîndu-se într-un șantier nav: 
de dimensiuni deosebite, de: 
voltind industria și valorific™ 
resursele turistice. In insu 
împresurată de valurile Med 
teranei domnește sentiment 
că abia acum Malta dobînde; 
adevărata sa independență. D 
locuitorii acestui pămînt de 
o răscruce de drumuri care le 
adus destui invadatori și oc 
panți, urmăresc cu atenție di 
fășurarea evenimentelor. 1 
fruntarea cu Londra nu s-a 
cheiat încă și ei trebuie să ț: 
seama de capriciile neprevă 
tului...
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