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Mihai Beniuc, Ion 

Marinescu, Romu
lus Vuipescu, Elly 

Roman, Sandia Ma- 
nu, Gheorghe Vi- 
tanidis, Sabin Ba- 
lasa, Horea Po
pescu, Sanda Toma 
si Lucian Giurches-
cu.

• SINE IRA...

REVISTA
REVISTELOR 

de 
Gheorghe Suciu

Intr-un articol anterior con
sacrat cercetării elementelor sti
lului de muncă implicate în 
consolidarea capacității de ac
țiune a unei organizații U.T.C., 
ajunsesem, pe baza cîtorva ob
servații prilejuite de activitatea 
de îndrumare și control a unei 
brigăzi a C.C. al U.T.C. în ju
dețul Iași, la o primă conclu
zie : punctul care determină de 
multe ori cursul pozitiv al vie
ții de organizație sau, dimpotri
vă, permite apariția unor difi
cultăți depinde de relația . sta
bilită între activist și colectivul 
de uteciști pe care îl îndrumă, 
în mod firesc, activistul are do 
cele mai multe ori avantajul de- 
a fi depozitarul unei bogate ex
periențe educative, ceea ce dă 
fiecăreia din recomandările sale 
o competență remarcabilă, adu
ce fiecăreia din sugestiile sale 
un timbru aparte, capabil să 
declanșeze în toate cazurile re
sursele reale, rezervele evidente 
de energie și imaginație crea
toare ale tinerilor.

Nu încape vorbă că, pe de 
altă parte, oricît de mare ar fi 
experiența unui om sînt împre
jurări cînd multitudinea și com
plexitatea problemelor vieții 
întrec capacitatea sa de a des
coperi soluții potrivite și ope
rative. Iată de ce am și înțeles 
dhiatnlp. în rare. fin la Iași. fiesituațiile în care, fie la Iași, fie

VASILE CARDIACA 
MIRCEA TACCILI

(Continuare in pag. a IV-a)

Sorții
I

au hotărît
FOTBAL

____ ■■

• ROMÂNIA—UNGARIA (ÎN CUPA EUROPEI)

• STEAUA—BAYERN MÜNCHEN (ÎN CUPA 
CUPELOR)

• U.T.A.—TOTTENHAM HOTSPUR (ÎN CUPA 
UEFA)

(Amănunate în pag. a 11-a)

MIRCEA ANGELESCU 
președintele F.R.F.

,,Obiectivul nostru nu poate fi altul 
decit calificarea!"

Sorții de la Ziirich ne-au re
zervat pentru sferturile de fi
nală ale Campionatului Euro
pean o echipă pe care nu am 
reușit s-o învingem niciodată 
de-a lungul anilor. Chiar daca 
în cîteva rînduri — și mă refer, 
mai ales- la J.O. de la Helsinki

— am fost foarte aproape de 
victorie. Din acest punct de ve
dere unii ar putea fi înclinați 
să considere că asemeni Turne
ului Final din Mexic șansa nu 
ne-a surîs nici de astădată. în-

(Continuare în pag, a 11-a)

PAVEL TINJALÄ

Cum am cumpărat 
o cisternă cu 20 de lei !

La capătul unui drum care a' 
măsurat, pe asfalt, nu mai mult 
de 20 km, parcurși undeva pe 
meleagurile Mureșului, între 
Mîndruloc și Lipova — ne-arn 
întrebat, pe bună dreptate : cine 
ar putea să ne împrumute o cis
ternă ? încăpătorul container 
ne-ar fi fost necesar pentru a 
depozita benzina — multă ben
zină — pe care ne-a oferit-o cu 
generozitate „șoseaua“ ori de . 
cîte ori am plătit cîte 20 de lei 
sau chiar mai puțin pentru o gă
leată...

Iată-ne rămași în „pană“ de 
benzină, cu un autoturism par
ticular (de fapt pus la dispozi
ție de Inspectoratul de miliție al 
municipiului Arad). Prima bas
culantă (31-Cj-1134), primul di
alog cu omul de la volan (Iosif 
Vereș) :

— Ne-ar trebui puțină benzi
nă..,

—- Se poate. Facem plinu’. Un 
pol găleata !

îi oferim polul, îl privește și 
ne privește mirat: Numai una ?

• Una, îi răspundem noi (ne-

COMITETUL U.T.C. DIN SECȚIA MECANI
CA 2 A COMBINATULUI SIDERURGIC HU
NEDOARA — prețuind inițiativa uteciștilor 
de la Electroputere — pune în dezbaterea 
organizației modul în care tinerii se achita 
de o obligație de primă importanță : ÎN
DEPLINIREA CU REGULARITATE Șl RĂS
PUNDERE A NORMELOR DE PRODUCȚIE.

Proletari din toate țările, uniți-vă !

DE ELEVI/m'

'Amintiri din tabără : premianții I, la matematică, fizică, chimie

GABRIELA MANOLE
Liceul nr. 2 — Ploiești, anul II

avînd alți bani pregătiți, la în- 
demînă). Da’ cît ai putea ?

— N-aveți voi rezervor 
care să încapă cîtă am eu 
vîndut.

VIORF.L RABA 
ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag, a 11-a)

Poate că sub 
mantia nopții, 
practici ca cea 
pe care o de
mască această 
fotografie sînt 
mai greu de de
pistat. Dar — 
cum va dovedi 
ancheta noastră 
— neguțătorii 
de benzină, la 
adăpostul unor 

îngăduitoare 
norme de con
sum, operează 
și ziua in amia
za mare. Cum 
se explică a- 
tunci că nu-i 

observăm ?

în ultima săptămînă a vacan
ței, Constanța a găzduit Sesiu
nea Națională de referate și co
municări a elevilor, membri ai 
societăților și cercurilor științifi
ce. Organizată în cinstea semi
centenarului Uniunii Tineretului 
Comunist de către C.C. al 
U.T.C. și Ministerul lEducației 
și Invățămîntului, din inițiativa 
Comitetului județean Constanța 
al U. T. C. și a societății științi
fice a elevilor din acest județ, 
ea a reunit 216 elevi din întrea
ga țară dintre care peste 150 de 
referenți în domeniul matema
ticii, fizicii și chimiei, din cele 
mai diferite localități ale țării. 
Ca semn al prețuirii valorii unui 
mare număr de lucrări susținute 
cu acest prilej, care s-au distins 
prin originalitate, spirit de crea
tivitate în raport cu aspecte de 
.interes practic și teoretic, birou
rile celor trei secții științifico și 
juriul sesiunii au acordat în 
afara premiilor I, II și III, 15 
mențiuni și 16 evidențieri. Celor 
clasați pe locul I li s-a decernat 
Diploma de onoare a Comitetu
lui județean Constanța. Elevii 
premiați vor avea posibilitatea 
de a participa la o școală de 
vară a Comitetului național pen
tru energia nucleară. Au mai 
fost înmînate două premii spe
ciale pentru cunoașterea trecutu
lui științific și pentru contribu
ția la activitatea din tabără. 
Toți elevii participanți vor primi 
cîte Un exemplar din Buletinul 
științific al sesiunii, care urmea
ză să fie editat.

Sesiunea, prima - de -acest fel, 
a prilejuit în afara discuțiilor și 
simpozioanelor științifice o sea
mă de acțiuni cultural-educative 
incluse în programul taberei care 
a găzduit pe elevi. Manifestările 
care au avut loc în cele șase 
zile au fost onorate de atenția 

AVUTUL STATULUI-AVUTUL NOSTRU

și prezența unor personalități 
politice, științifice și universitare 
din județul și orașul Constanța 
ca și din București, ceea ce le-a 
conferit un mare interes și o lar
gă audiență din partea elevilor.

In ședința de încheiere, tova
rășul academician prof, Nicolae 
Teodorescu a subliniat însemnă
tatea acestei sesiuni pentru dez
voltarea în viitor a activității de 
cercetare a elevilor. Luînd cu- 
vîntul, tovarășa Silvia Ilie, se-

(Continuare în pag. a IlI-a)

CHEMARE
către toate consiliile populare județene

din Republica Socialista România
Presa de azi publică chema

rea Consiliului popular al ju
dețului Hunedoara. întrunit la 
cea de-a XlV-a sesiune ordi
nară, se spune în chemare, și 
luînd în dezbatere realizarea 
planului economic, și a bugetului 
local pe anul 1971, precum și 
prevederile de plan și buget 
pentru anul 1972, consiliul popu
lar apreciază că, sub îndruma
rea organelor și organizațiilor 
de partid, oamenii muncii din 
județ au obținut în anul care a 
trecut realizări însemnate .în 
toate domeniile vieții economica 
și Social-culturale. Angajamen
tele luate ca răspuns, la chema
rea lansată de Consiliul popu
lar al județului Neamț au fost 
îndeplinite cu succes ; s-au ob
ținut importante realizări .pește 
prevederile de plan în unitățile 
de industrie locală, gospodărie 
comunală și locativă ; au . fost 
puse în funcțiune toate obiecti
vele din planul de investiții; în 
mediul urban au fost construite 
32 de săli de clasă iar prin, 
muncă patriotică, populația ju
dețului a înfăptuit lucrări gos
podărești și de înfrumusețare în 
valoare de 220 milioane lei față 
de 71,6 milioane angajament ini
țial.

Exprimînd dorința unanimă a 
cetățenilor județului muncitori, 
țărani, intelectuali — Consiliul 
popular al județului Hunedoa
ra, analizînd multilateral acti
vitatea desfășurată și socotind 
că există încă mari posibilități 
de creștere a potențialului eco
nomic, de realizare a noi obi
ective edilitar gospodărești și 
construcții de interes local a- 
dresează consiliilor populare, tu
turor oamenilor muncii de pe 
întreg cuprinsul țării, chemarea 
la întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor prevăzute pentru anul 
1972 în principal.

în industria locală, prin folo
sirea integrală a capacităților 
de producție și a utilajelor, 
prin îmbunătățirea continuă a 
proceselor de fabricație, a or
ganizării muncii, generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III, diversificarea 
producției, valorificării de noi 

resurse interne, reducerea con
sumurilor specifice și a costuri
lor de producție, angajamentul 
consiliului popular județean Hu
nedoara prevede depășirea pla
nului producției globale cu 10,5 
■milioane lei, creșterea produc
ției de bunuri de consum desti
nate fondului pieței, depășirea 
livrărilor la export, asimilarea 
a 30 produse noi, depășirea sar
cinilor stabilite la principalele 
sortimente.

în sectorul de gospodărie co
munală și locativă, angajamen
tul oamenilor muncii din jude-; 
țul Hunedoara prevede, printre 
altele, depășirea planului dci 
prestații și a prestărilor pentru 
populație, extinderea peste plan, 
eu 5,0 km a rețelelor de alimen
tare cu apă și eu 2 km a celor 
de canalizare, înființarea de ac
tivități de prestări de gospodărie 
comunală și locativă în alte 5 
localități rurale.

în continuare, în Chemare 
sînt prezentate angajamentele în 
sectoarele proiectare-sistemati- 
zare care vizează larga extin
dere a utilizării proiectelor tip 
și refolosite în construcția de 
noi apartamente și a altor o- 
biective social-culturale, a solu
țiilor industrializate. Pînă la fi
nele anului 1972 toate cele 12 
orașe din județ vor beneficia de 
schițe de sistematizare reactua
lizata iar 86 la sută din totalul 
comunelor vor avea definitivate 
și aprobate schițele de sistema
tizare.

Rețin, apoi, atenția angaja

i

*i

Un. arhitect
de revistă

de GEORGE IVAȘCU

UNA din cele- mai Interesante culegeri de documente, 
apărute în cursul anului trecut, este desigur volumul II de 
Scrisori către Ibrăileanu, în editura „Minerva" (prin grija 
harnicilor cercetători M. Bordeianu, Viorica Botez, Gr. Bo
tez, I. Lăzărescu și Al. Teodorescu, prefațat de N. I. Popa). 
O parte a presei noastre literare l-a și semnalat cum se 
cuvenea, articolul profesorului Șerban Cioculescu relevînd 
ceea ce se desprinde pe ansamblu : stima și admirația, de- 
voțiunea pe care o genera mentorul revistei „Viața româ
nească".

Nu mai puțin, însă, urmărind atent ciclul de scrisori sînt 
de observat și însușirile — unele excepționale — ale unora 
din colaboratorii cei mai apropiați ai lui Ibrăileanu. Ne 
referim la însușirile de ordin publicistic și literar, la viziu
nea asupra unei mari reviste de cultură, precum a fost 
aceea înființată la lași în martie 1906 și care s-a bucurat, 
în anume perioade, de cel mai mare prestigiu între pu
blicațiile noastre de larg ecou în lumea intelectuală.

Printre acești devotati ai „Vieții românești" de odinioară, 
afirmîndu-se chiar de ia primele lui contacte cu revista 
ca un viitor arhitect de asemenea edificii publicistice, veri
tabile universuri de cultură, este Mihai Ralea.

Cel ce-și va inaugura seria atît de interesantelor lui Scri
sori din Paris în numărul cu care, după primul război mon
dial, revista ieșeană își relua apariția (la 1 martie 1920) îi 
vestește lui Ibrăileanu din capitala Franței, încă din 25 ia
nuarie, că, înscris la doctorat, la Sorbona, lucrează cu so
ciologul francez Bougie, discipol al celebrului Durkheim, și 
că una din teze (căci regula doctoratului în Litere cerea 
două) va fi L'idée de la révolution à travers les systhèmes 
socialistes. Este, într-adevăr teza care se va tipări la Paris, 
în editura Rivière, în 1923, cu titlul ușor, modificat i L'idée 
de ia révolutions dans les doctrines socialistes, —- lucrare 
întrutotul remarcabilă, ale cărei temeiuri autorul le va 
relua mai tîrziu, dîndu-Ie încă o mai pregnantă dimensiune.

Dar ceea ce vrem să relevăm acum, este că — în con
tact direct cu viața intelectuală a „Orașului Lumină“, 
frecventînd cele mai însemnate publicații ale epocii —- 
Ralea își revelează talentul de publicist modern, cu larg 
orizont, avizat în construcția și profilul unei mari reviste 
de cultură, încă din perioada finală a studiilor la Paris,

(Continuare în pag. a IV-a)

l>
II

mentele deosebit de mobiliza
toare din sectoarele de investiții 
și producția de construcții mon
taj care prevăd realizarea unui 
volum mai mare de lucrări iii 
trimestrul unu și primul semes
tru al anului, concomitent cu 
ridicarea cheltuielilor de pro
ducție și depășirea nivelului 
planificat de creștere a produc
tivității muncii.

Prin contribuția în bani și 
muncă a locuitorilor, se spune 
în chemare, se vor realiza : 12 
săli de clasă, 9 cămine culturale. 
5 dispensare umane, 5 grădinițe 
de copii, 4 băi -populare, 26 km. 
îndiguiri și 3 km rețele pentru 
apă potabilă ; electrificarea a 21 
sate și extinderea rețelelor exis
tente în alte 5 sate, moderni
zarea drumurilor și șoselelor și 
executarea prin muncă patrioti
că a unor lucrări edilitar-gospo- 
dărești în valoare de 240 mili
oane lei.

în domeniile t învățămintului, 
culturii, educației socialiste 
Sănătății, se 
realiza :

— aplicarea 
rilor stabilite
cohtinua dezvoltare a rețelei de 
învățămînt, pentru perfecționa
rea tehnicii de lucru și crește
rea pregătirii politico-profesio- 
nale a viitoarelor cadre la ni
velul exigențelor actuale și vii
toare ale economiei naționale;

— crearea de ateliere școlare 
în toate liceele și . școlile gene-

(Continuare în pag. a IV-a) ■

Și
vor urmări și

în viață a măsu- 
de partid, pentru
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DECRET
al Consiliului de Stat privind unele măsuri 

de îmbunătățire a activității de apiicare 
și de popularizare a legislației

Consiliul de Stat a emis un 
decret privind unele măsuri de 
îmbunătățire 
aplicare s ’ 
legislației, 
se înscrie 
rilor luate 
aplicare a 
meinicâ a 
personalul 
zațiilor socialiste, 
largă cunoaștere 
legale de toți cetățenii țării.

Decretul prevede . 
concrete pentru 
celelalte organe centrale, con
siliile populare, 
cialiste. de a 
care în domeniul, 
sau raza lor de

a activității de 
și de popularizare a 

Noul act normativ 
în ansamblul măsu- 

: pentru 6 mai corectă 
legilor, însușirea te- 
acestora de către 
organelor și organi- 

pentru o 
a normelor

sarcini 
ministere și
unitățile sO- 

asigura, fie- 
în domeniul, ramura 

raza lor de activitate și 
potrivit competenței ce le re
vine luarea măsurilor cores
punzătoare pentru pregătirea 
temeinică a personalului în a- 
tribuțiile 
legilor și 
mative. 
odată, 
populare 
orășenești 
organiza și coordona acțiunile

căruia intră aplicarea 
celorlalte acte nor- 
Se subliniază, tot- 

obligația consiliilor 
județene, municipale, 

și comunale de a

sosit in 
C.C. al 
tovarășii 
supleant 

se-

Miercuri seara, 
Capi-ala delegația 
P.C.R.. formată din 
Mihai Gere, membru 
al Comitetului Executiv,
cretar al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Marin, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomi
ța al P.C.R., care a participat 
la lucrările celui de-al III-Iea 
Congres al Partidului Comu
nist Libanez.

★
La invitația Comandamen

tului Național al Partidului 
Baas, delegația C.C. al P.C.R. 
a sosit la 11 ianuarie în ca
pitala Siriei — Damasc'.

Cu acest prilej, delegația a 
a avut o întîlnire cu secre
tarul general adjunct ad-inte- 
rim și alți membri ai Co
mandamentului Național al 
Partidului Baas.

pentru popularizarea legisla
ției de interes general în 
rfrtdul maselor largi de cetă
țeni din fiecare unitate admi- 
nistrativ-teritorială. In acest 
context este relevată impor
tanța sprijinului organelor și 
organizațiilor de partid, pre
cum și organizațiilor sindica
le, de tineret și celorlalte or
ganizații de masă și obștești

Sînt prevăzute o serie de me
tode menite să contribuie la 
cunoașterea legilor. printre 
care înscrierea în planurile dc 
perfecționare a cadrelor a unor 
teme corespunzătoare, intro
ducerea în programele școlare 
a unor cunoștințe privind con
ținutul principalelor legi, folo
sirea aciunărilor cetățenești, a- 
dunărilor comitetelor de cetă
țeni. asociațiilor de locatari, 
comitetelor de părinți, extin
derea judecării unor procese 
la fața locului, în organizații 
socialiste, comune sau cartiere, 
folosirea mijloacelor de infor
mare în masă etc. Se preci
zează că în județele în care, 
alături de populația română, 
există populație ăparținînd na
ționalităților conlocuitoare să 
se acorde o atenție deosebită 
popularizării legislației în lim- 

le naționalităților respec- 
ve.
Aplicarea prevederilor de

cretului va contribui la crește
rea simțului de răspundere a 
conducerilor organelor și or
ganizațiilor socialiste pentru 
modul în care sînt respectate 
prevederile legale, la îmbună
tățirea activității de educare a 
cetățenilor în spiritul întăririi 
ordinii de drept socialiste, la 
dezvoltarea unei opinii de 
masă în direcția respectării 
legislației, a apărării avutului 
Obștesc, a combaterii oricăror 
manifestări de indisciplină și 
de .încălcare a normelor de 
conviețuire socială.

a
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„CLUB NAUTIC" 
LA ORȘOVA

Un vas vechi, 
poate fi folosit la 
va cunoaște încă _ __
nantă a apei, printr-o nouă des
tinație pe care i-au dat-o tine
rii de la întreprinderea Repa- ■ 
rații Nave Fluviale din. Orșova .
— aceea de club nautic. In ve
derea amenajării clubului, or
ganizația țU.T.C. de aici între- • 
prinde o serie de acțiuni, astfel 
incit inaugurarea să poată fi fă
cută cît mai curînd. In orele de 
după program tinerii lucrează ' 
febril ia dezmembrarea mașini-; 
lor și utilajelor. Paralel, sint ini
țiate activități patriotice în urma 
cărora fondurile vor fi folosite 
pentru dotările necesare. In a- 
căst scop au și fost expediate a- 
proape 3 vagoane de fier vechi. 
Au sosit și primele ambarca
țiuni La începutul primăverii
— cel' puțin ața ne garantează 
intensa activitate ce se desfă
șoară aici — clubul nautic vă 
fi pus la dispoziția tinerilor or- 
șoveni. V. R.).

óare nu mai 
transporturi, 
poezia fasci-

.MIRII ANULUI II : rulează 
Sala 
Scala 
18,30; 
13,30;

SA
DE POMPIERI : rulează la Doina 
(orele 11,30: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LIVADA DIN STEPĂ : rulează 
la Flacăra (orele 15,30: 18; 20,15), 
Festival (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; 16,45) 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 Ja 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>.

HUGO ȘI JOSEFINA rulează . 
lâ Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare. La orele 20,15 pro
gram d* desene animate).

DECOLAREA : rulează la Mun
că (orele 16; 18: 20), Giulești (ore
le 15.30: 17,45: 20)

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Feroviar (orele 8,45;

13,30; 16; 18.30; 21). Melodia 
9: 11,15: ‘
Modern

16. 18,15;
9 15; 11,30:

EMOȚIILE 
UNEI ÎNTÎLNIRI

La Liceul industrial construc
ții dft mașini din Craiova în pri
mele zile ale celui de-al doilea 
trimestru, a avut loc o emoțio
nantă întîlnire cu veteranul din 
luptele de la Mărășești, genera- 
lul-maior Teodor Grigoriu. Invi
tatul elevilor este unicul supra
viețuitor din compania căpita
nului Ignat. Au fost evocate pa
gini de glorie, momentele cele 
mai semnificative din epopeea 
Mărășeștilor. (prof. ALEXAN
DRU DINU din subredacția ju- 
dețeasă)

3.
4.

1. UN ACT ODIOS
2. TEORIA IMPRUDENȚEI 

PIONIERII DIN GHIDIGENI 
O CLAIE CU BUCLUC

1« Florin Stoica (23 de ani) din 
Craiova, de profesie fără, „ciu
pea” ceva bani făcînd pe lăuta
rul pe la nunți. Cu aceste prile
juri ochea cîte o fetișcană mai 
simpatică, de care încerca, apoi, 
să profite cu forța. După ce a 
sedus o minoră (faptă pentru 
care era căutat de miliție) și a 
comis și alte tentative de fapte 
imorale el a fost prins cu ocazia 
unei noi încercări de viol, chiar 
în momentul în care își ame
nința victima cu cuțitul.

2. Dbuă accidente două impru
dențe grave ai căror autori au 
scăpat cu viață ca prin minune. 
Gheorghe Trăscăoanu (20 ani) a 
sărit din mers de pe scara unui 
vagon de tren, a căzut sub roți 
și a rămas... doar fără un picior. 
Totul s-a întîmplat în fața călă
torilor care așteptau pe peronul 
gări; din Craiova. dar care nu 
au avut timpul necesar să in
tervină. La Piatra Neamț, într-un 
bloc nou, Baboi Filofteia (21 ani) 
a vrut să-și spele rufele cu... 
benzen. In explozia care a ur-

la 
Palatului (orele 17,15; 20,15) 

(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
21). București (orele 9: 11,15; 
19,30, 18,45; 21).

CUMPĂRĂM O MAȘINA

11.15, 
(orele 
20,45),
13,30;
(orele
20.30).

20,15

13.30; 16; 18.30; 
(orele 9: 11.15: 
20,30); Central
13 45; 16; 18 15;

PADUREA DE MESTECENI : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

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

WATERLOO
ța (orele 9; 12; 16: 19,30), Volga 
(orele 9,30 -----
mura (orele 9

SORGUL
Progresul

12 OAMENI FURIOȘI . rulează 
la Bucen (orele 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11.15; 13.30; 16:
10,15; 20.30).

POVESTE SINGEROASĂ : 
lează la Laromet (orele 
17,30: 19.30).

OLIVER • 
(orele 15,30;

NICI UN 
DETRICH ; 
(orele 15,30:

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

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

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Lumina (orele 9—21 în 
continuare). Crîngași (orele 15.30; 
18; 20.15).

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

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

SCOATE-ȚI PĂLĂRIA, CÎND 
SĂRUȚI : rulează la Lira (orele 
15,30; 18: 20,15).

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

FLOAREA SOARELUI : rulea
ză la Vltan (orele 15 30; 18; 20,15).

14,30; 17.15; 20),
9: 11,45; 14.30;

rulează la Grivi-

12,30; 16: 19,15), Fl’a- 
‘ 12.30; 16: 19,30). .
ROȘU : rulează la 

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

ru-
15.30:

Buzeștirulează la
19).
OM PENTRU 
rulează Ia Ferentari 

17,45; 20).

CAMP

Cum am cumpărat
o cisterna

(Urmare din pag. I)
Intr-adevăr în rezervorul nos

tru nici n-avea unde să intre 
benzina, fiindcă era 
plin. Tînărul șofer Vereș, „pro
prietarul“ lichidului albăstrui- 
roșietic, avea să constate asta 
cînd, după ce primise banii, tra
versase șoseaua cu căldarea um
plută ochi și cu furtunul de ri
goare. De benzină se-nțelege, 
n-aveam nevoie. Și, de aseme
nea, n-am fi lăsat omul să se de
ranjeze cu scosul ei din rezor- 
vorul basculantei (apoi cu pu
nerea la loc) dacă n-ar fi fost 
evident, din capul locului, că șo
ferul respectiv era dispus să ne 
„ajute“ pentru bani , să vîndă 
adică, și nu să ajute pur și sim
plu pe un alt șofer aflat în di
ficultate. In drumul său de la 
Balastieră la Șantierul Combina
tului chimic, Iosif Vereș ar 
fost

alții : depindea doar de cît i se 
oferea și de capacitatea rezer
vorului solicitantului.

— De unde aveți benzină în 
! șofer, 

probabil, după firescul cu

unde aveți benzină în

La Uzinele de reparat material rulant .,16 Februarie' 
s-au dat în funcțiune 3 cazane gama II și s-au realizat 36 boghiuri 
pentru L.D.H. și gama II. 18 tone piese brute • In bilanțul pri
mului an al cincinalului, tinerii din județul Neamț au înscris la 
capitolul muncă patriotică 750 000 lei economii la acțiunile finan
țate și 42 milioane lei la cele nefinanțate, iar tinerii din județul 
Vîlcea 698 000 lei la acțiuni finanțate și 37 milioane lei la nefinan
țate. Ambele județe au depășit cu mult sarcinile planificate • Anul 
acesta colectivul Fabricii ,,Emailul roșu” din Mediaș a realizat 
suplimentar 8 000 de vase. De aici au plecat pe piața internă 18 
vagoane cu vase • Colectivul Fabricii „Tîrnava« din Mediaș a 
debutat în primele zile cu 3 000 m țesături peste plan • Expeditor: 
Exploatarea minieră Teliuc ; Destinatar ; Uzina de preparare ; 
cantitatea 6 700 tone minereu de fier peste plan • In agenda eco
nomică a Combinatului siderurgic Hunedoara s-au înscris peste 
plan : 200 tone cocs metalurgic, 5 000 tone aglomerat feros, 300 tone 
fontă și 500 tone oțel S.M. • în două ztle Fabrica de tricotaje

Moldova” din Iași a realizat suplimentar I 500 produse iar Uzina 
de fibre sintetice 2 100 kg. fire poliesterice • La clubul Muncito
resc din Vulcan actorii Teatrului din Petroșani au prezentat piesa 
„...ESCU“ de Tudor Mușatescu • „Trofeul minerilor« se intitulează

noul concurs inițiat de comitetul coordonator U.T.C. de la E.M. Lu- 
penl • Invitat al studenților Facultății de drept din București. 
Vasile Diaconu. director general la Agerpres a vorbit despre 
„Principalele probleme ale politicii internaționale” • „Uteciștii” 
se intitulează concursul de creații organizat de Comitetul județean 
Neamț al U.T.C. în cinstea semicentenarului U.T.C. • La Vaslui a 
început Festivalul concurs folcloric • La dialogul „Cheia succese
lor” participă tinerii de la U.E.I.L. Băbeni, Brezoi, Jiblea șl de la 
Platforma de produse stratificate. Județul Vîlcea « In cadrul 
serii de film pentru tineret, Casa de’ cultură a sectorului V a pre
zentat filmul „Facerea lumii“ • Studenții timișoreni participă la 
concursul de creații literare, artistice, filme șl fotografii eu tema 
..Din activitatea și viața tinerilor comuniști” • S-a deschis Muzeul 
Țării Crișurilor din Oradea e Actorii arădeni pregătesc specta
colul cu piesa „Focuri nestinse” de Paul Everac • .,Autodotarea“ a 
fost tema schimbului de experiență dintre activele U.T.C. de la 
Uzinele ,.Electroputere« Craiova și de la Liceul nr 3 • In co
muna Sandra, jud. Satu Mare s-a dat în folosință o grădiniță de 
copii, iar în Odoreu o modernă sală de gimnastică (de la corespon
denții noștri : Marla .lugânariu, I.ucrețla Găină. Ionel Andrașoni, 
loan Vlad, Corneliu Nuțu, M. Atanasie. ThOmas Breier, Alex. 
Kulesar. C. Ambrosă. Viorel Ciobanu, Valeriti Bârgău, C. Oancea. 
Coca Manolescu, Vasile Văcăriță. Iulian lordache. Pop Radu Ci- 
prian).

mat au fost distruși pereții mai 
multor iiicăperi, s-a declanșat 
un incendiu iar tînăra inovatoa
re... casnică a 
foarte grave

3. Mai mulți
Școala generală 
(jud. Galați) au 
o bătrină bolnavă, lipsită de fa- 
milie și aflată în imposibilitate 
de a se deplasa.

In fiecare zl unul 
face „de
Floarea Savin
aducînd apă 
cumpărături

suferit arsuri

pionieri de la 
din Ghidigeni 

hotărît să ajute

dintre ei 
serviciu« acasă la 

spărgind lemnele, 
și făcînd micile 
necesare bătrînei.

ct fapta pentru care Vaslle Biță, 
Vaslle Roșcanu, Nicolae 
și ceilalți colegi ai lor 
cele mai calde felicitări.

4. 2 500 kg avea claia 
pe care Peter Morocsilă 
diti Sighetul Marmației a 
dintr-un sat aflat la 20 km 
tanță, transportînd-o noaptea, pe 
drumuri lăturalnice, plnă la el 
acasă. Mergînd pe făgașurile ro
ților, urmăritorii l-au descoperit 
repede pe hoț, dormind... în fi
nul furat Acum i se pregătește 
pentru această faptă, un culcuș 
ceva puțin moale...

Acîrnei 
merită

de fîn 
(27 ani) 
furat-o 

dis-

TICK-TICK-T1CK : rulează la
Rahova (orele 14.30; 16.30; 18.30;
20,30).

RITMURI SPANIOLE :
18 Moșilor (orele 15 30; 17,45;

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

rulează
20). '

la

JOI, 13 IANUARIE 1972

Opera Română : .FRUMOASA 
DIN PADUREA ADORMITĂ —. 
ora 19.30; Teatrul de Operetă : 
TARA SURISULUI — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale'' 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR
— ora 20; (Sala Studio) : SĂ 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara« (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) ; O LUNA LA ȚARĂ — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sala Studio) : SPECTACOL DE 
POEZIE ȘI MUZICA — ora 20; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL - ora 17 și 20; Tea
trul Mic : pisica sălbatica
— ora 19,30; Teatrul Giulești : 
NUNTA LUI FIGARO — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul „ion Vasilescu” ; 
FETELE DIDINEI — Ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă“ : SNOAVE 
CU MĂȘTI — ora 9,30; Ansam
blul „Rapsodia Română” : LA 
IZVOARE DE FRUMUSEȚE - 
ora 19.30; Teatrul Evreiesc : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30; 
Circul „Globus" : ’72 CIRC ’72 
ora 19,30.

16.00—17,00 Lecții pentru lucră
torii din agricultură. 17 30 Emi
siune in limba maghiară. 18,30 La 
volan -- emisiune pentru condu
cătorii auto. 18,50 Cohfrunț'ări. 
1910 Pentru sănătatea dv : ,,Că- 
lirea organismului la copii”. 19,20 
1001 de seri : ..Aventurile lui
Bobo”. 19,30 Telejurnalul de sea
ră- 20,00 Concert simfonic. Festi
val Mozart. Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. Dirijor Carlo 
Zecchi (Italia^. 20,20 Un film în 
dezbatere : 
Ecranizare 
lași titlu 
tor englez 
că a societății engleze din pri
mele decenii ale 
tru, romanul „Fii
— pe care filmul 
destul de fidel — 
toare poveste de 
nind de la această poveste, 
toate implicațiile ei ne . 
nem să vă prezentăm o dezbate
re în cadrul căreia își vor spune 
opinia invitații emisiunii noastre
— tineri muncitori, elevi. stu- 
denți, cadre didactice, ziariști. 
22,30 Telejurnalul de noapte. 22,40 
Campionatele europene de pati
naj artistic. Proba individuală. 
Transmisiune directă de la Go- 
teborg.

PROGRAMUL II

Fii . și îndrăgostiți“, 
după romanul cu ace- 
al cunoscutului scrli- 
D.H. Lawrence. Fres-

secolului nos- 
și îndrăgostiți“ 
îl reconstituie 

este o tulbură- 
dragoste. Por- 

cu 
propu-

20 00 Concert simfonic : Festi
val Mozart. 21,00 Buletin de știri. 
21,05 Biblioteca pentru toți. Mi- 
hai Emlnescu (III) • Poezia de 
dragoste. 21 35 Film serial : ..Pa
tru tanchiști șj un cîine” (IX).

Sorții au hotărît
Obiectivul nostru

(Urmare din pag. I) 
trucit în această materie nu pun 
mare preț pe tradiție, consider 
că sorții ne-au oferit un adver
sar potrivit cu posibilitățile și 
aspirațiile noastre. Organizarea 
unei întîlniri prietenești cu e- 
chipă națională a Ungariei eșțe. 
de fapt, un mai vechi proiect al 
meu pe care l-am discutat în 
cîteva rînduri cu conducătorii 
fotbalului maghiar. Acum ni se 
oferă acest prilej și nu pot spune 
decît că sînt mulțumit de mina 
atletei elvețiene Meta Antenen. 
Cît privește șansele noastre de 
calificare trebuie, desigur, să 

lucruri 
primul

avem în vedere două 
foarte importante. In 
rînd că trebuie înfruntat un fot
bal foarte bine cotat pe plan 
internațional în ciuda absenței 
naționalei Ungariei de la ulti
mul Campionat Mondial. Rezul
tatele din anul 1971 plasează a- 
ceastă echipă între fruntașele 
soocerului european ceea ce de
monstrează revenirea pe prim 
plan a fotbalului ungar. In al 
doilea rînd trebuie remarcată 
grija deosebită cu care viitorii 
noștri adversari se pregătesc 
pentru sezonul de primăvară. 
Chiar azi (n.n. ieri) Ungaria, 
sub denumirea de selecționata 
Budapestei. întîlnește reprezen
tativa Madridului, de fapt națio
nala Spaniei, pe terenul aces
teia. In continuare are prevă
zut un lung turneu în America 
de sud. Ceea ce spune destul de 
mult despre atenția pe care ve
cinii hoștri o acordă Campiona
tului European.

Acestea sînt argumentele vii
torilor noștri adversari. Pe ale 
noastre opinia publică le cu
noaște. Și nu aș vrea să adaug 
decît faptul că preocuparea cen
trală a conducerii Federației ,de 
fotbal este de a prezenta în a- 
ceâstă dublă confruntare tot 
ceea ce are fotbalul românesc 
mai bun la ora actuală. Proba
bil că cititorii, iubitorii fotbalu
lui vor intui în această afirma- 

' ție dorința'ți hotărîrea Fedefș- 
. ției de a nu se mai. repeta si
tuația din Mexic, unde dintr-un 
motiv sau altul, cîțiva din ma
rii noștri jucători nu au evoluat 
în echipă. Și pentru că. nu sînt . 
adeptul declarațiilor tactice, 
bune la oblojirea rănilor în ca
zul insucceselor, vreau să spun 
clar că obiectivul nostru nu este 
șl nu poate fi altul decît cali
ficarea naționalei României prin
tre primele patru echipe ale Eu
ropei. Am discutat în ultima pe- 
rioădă cu antrenorul Angelo Ni- 
culescu — ale cărui merite con
stat cu satisfacție că sînt tot 
mai larg recunoscute — cu o 
bună parte a comoonenților 10- : 
tului și ne-am reconfirmat no- 
tărîrea de a prilejui fotbalului 
si sportului românesc acea per
formanță care să stea cu deplin 
temei alături de marile izbînzi 
sportive ale României socialiste.

ZÜRICH 12 (Agerpres). — 
La Zürich au fost stabilite, 
miercuri, prin tragere la sorți, 
meciurile din cadrul sferturi
lor de finală ale campionatu
lui european de fotbal. Echi
pa României va juca in com
pania selecționatei Ungariei. 
Iată programul celorlalte în
tâlniri; Anglia — R.F. a Ger
maniei; Iugoslavia — U.R.S.S. 
și Italia — Belgia. Meciurile 
tur vor avea loc Ia 29 sau 30 
aprilie, iar cele retur la 13 
sau 14 mai. Primul meci din
tre echipele Ungariei și Ro
mâniei va avea loc la Buda
pesta.

Miercuri la amiază, la Zü
rich a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea pro
gramului sferturilor de fina
lă ale „Cupei UEFA“, „Cupei 
cupelor“ și „Cupei campioni
lor europeni“. Meciurile vor 
avea loc după sistemul tur- 
retur in zilele de 8 și 22-mar
tie. Primele echipe sînt gaz
dele jocurilor tur.

In „Cupa cupelor“, 
va intilni 
germană 
iar în 
Arad va 
echipei 
Hotspur.

Iată programul 
meciurilor celor trei competi
ții europene: „Cupa cupelor“: 
Steaua București — Bayern 
München (R.F. a Germaniei) ; 
Steaua Roșie Belgrad — Di
namo Moscova ; A.C. Torino 
— Glasgow Rangers (Scoția) ; 
Atvidaberg (Suedia) — Dy
namo Berlin).

„Cupa campionilor euro
peni“ : Ujpest Budapesta — 
Celtic Glasgow (Scoția) ; Fe- 
yenoord Rotterdam — Ben
fica Lisabona ; Ajax Amster
dam — Arsenal Londra ; In
ternazionale Milano — Stan
dard Liege (Belgia).

„Cupa UEFA" : Juventus 
Torino — Wolverhampton ; 
Ferencvaroș Budapesta — 
Zelezpiciar' Sarajevo ; U.T. 
Arad — Tottenham Hotspur ; 
A.C. Milano — Lierse (Bel
gia).

Steaua 
formația vest- 

Bayern München, 
„Cupa UEFA“, U.T. 

compania 
Tottenham

juca în 
engleze

complet al

ANGELO NICULESCU :

„Am toata încrederea 
într-o comportare și un 

rezultat bun !"
Fărfi discuție întilnim una din

tre cele mai puternice echipe 
din Europa care, la ora actuală, 
se află într-o ascensiune de 
formă. Am, însă, deplină încre
dere într-o 
înălțime și, 
într-un rezultat I 
m-a indispus cîtuși 
țin decizia sorților, 
noastră este într-o 
absolut nouă — deci nu 
te fi vorba de un anume com
plex — și, în plus, ea a și fost

la 
consecință, 
bun. Nu 

de p’J- 
Echipa 

alcătuire 
mai poa-

comportare 
în

aproape ■. - - •
plus r l-am întrebat pe 
care, ] 
care vindea carburantul se părea 
că are acasă o cișmea fermeca
tă sau poate o rafinărie proprie.

—• Ne rămîne... Ce vreți să 
fac cu ea ?

...Altă secvență. Șoferul Ale
xandru Noje, salariat al Trustu
lui de montaj București, coloa
na 1, se grăbește cu camionul 
său (33-B-613) spre gară : are o 
pasageră în criză de timp. ~ 
tuși...

— Niște benzină ? 
■— Se face, 1 leu kilu’...
— Cît spui dumneata...
„Deranjul" se repetă. Femeia 

din cabină scapă trenul, fiindcă 
trebuie să aibă loc discuția „cu 
cărțile pe față“.

To-

dispus să mai ajute

Gheorghe Stoian (31 — AR -— 800) -.„Uleiul e de calitate, cum
părați cu încredere, 10 lei bidonul“.

— De 1 
plus ?

— îmi
— Cam
— Nimica toată, cîțiva litri la 
cursă...
...Gheorghe Stoian, șofer tînăr 

pe auto-speciala 31-AR-800, vin
de ulei de 
plastic.

— Cum
— Zece

rămîne... și se adună, 
cită rămîne ?

o

dai litrul ?
franci. E din acela 

special, care te ține mult. Și-a- 
poi la mașina dv. numai din ăs
ta, 412, este bun. Cîte bidoane 
luați ?

N-am luat nici măcar un li
tru de ulei deși Gh. Stoian se o- 
ferise să ne aducă și acasă 
dacă vrem mai mult...

— De unde aveți ulei în plus?
— Mai rămîne cîte ceva la 2— 

3 luni, că doar nu-1 cîntărește 
nimeni ca la farmacie...

...Alte popasuri, alte tîrguieli. 
„Polul“ nostru circulă cu neaș
teptată repeziciune. Gheorghe 
Crăciun, șofer la autobaza nr. 1 
Oradea, coloana 5, lucrează pe 
auto nr. 31-AR-189. în mare, 
secvențele s-au repetat întruto- 
tul. Inclusiv și răspunsurile.

— La 10 curse eu strîng 
vreo 20 de litri. Dacă te 
zuiești îți rămîne. Eu mă 
zuiesc...

...T. Munteanu, aflat la __
nul mașinii 33-B-536, trage lin
gă noi, chiar cu două roți în 
Șanț, ca să ne servească. Nu are 
găleată.

— Nu face nimic, am un fur
tun potrivit. Ajunge direct din 
rezervorul meu. Am potrivit așa 
mașina ca să am „cădere“...

La luminile farurilor unui tu
rism oprit ca să ne înlocuiască 
blitzul, „transplantul“ începe.

Nici lui T. Munteanu nu-i 
lipsește stocul de benzină pen
tru ciubuc. Picătură cu picătu
ră, el a „agonisit“ din benzina

motor, la bidoane de

Alexandru Noje 33—B—613 : „Lasă dom le, 
dacă erei îți mai dau o găleată, două ; rezervo
rul camionului e plin. Aveți vreun butoi mare 

de tablă, acasă ?“

Găleata puțin mai sus, tovarășe Iosif Vereș (31 —■
CJ — 1 134) ...Ca să vă putem prinde mai bine 

în obiectiv !

statului 5 găleți pe care, de alt
fel, s-a oferit să ni le vîndă pe 
loc. Ah, dacă am fi avut... o 
cisternă ! Cu douăzeci de lei o 
umpleam ochi cît ai fi bătut din 
palme.

ca la 
chib- 
chib-

vola-

★
Iată, așadar, cîteva mostre sur

prinse pe viu, în flagrant — și 
cu ajutorul obiectivului fotogra
fic -- de modalități prin care 
oameni necinstiți se grăbesc să 
profite de bunurile obștești care 
le-au fost încredințate. Din lun
gul șir al exemplelor, motivarea 
a fost mereu aceeași ; „ne rămî
ne benzină și ulei, așa că...“.

De unde totuși, rămîne ? Care 
sînt sursele acestui comerț la 
drumul mare ?

— „Explicația este simplă — 
ne relatează Carol Ciomoși, șe
ful garajului Rețele electrice Ti
mișoara, exploatarea Arad. 
„Plusurile” de carburanți și lu- 
brifianți rezultă întotdeauna din
tr-un superficial control exerci
tat de șefii de coloane și garaje,

care dintr-o atitudine condam
nabilă de boierie pe banii sta
tului, rotunjesc cifrele necesa
rului de consum. Simplu de a- 
preciat, că la nivelul imens al 
parcului național de mijloace de 
transport, asemenea aproximări) 
întotdeauna în plus, ' creează pa
gube însemnate”.

Dar să numim cîțiva respon
sabili din unitățile cărora apar
țineau șoferii care ne vînduseră 
benzina ; șeful de coloană Gh. 
Calfă de la Autobaza nr. 1 O- 
radea, coloana Arad, șeful de 
transporturi M. Francisc de la 
Centrul de legume și fructe Chi- 
șineu-Criș, precum și I. Filip, 
șef de coloană auto de la This- 
tul de montaj București. Felul 
în care ei au înțeles să-i contro
leze pe șoferii respectivi dove
dește o incalificabilă abdicare a- 
tît de la îndatoririle de serviciu, 
cît și de la celfe mai elementa
re obligații cetățenești. Nu ne 
vom obosi să le transcriem ex
plicațiile. Ar însemna să ne re

petăm, argumentul fiind în ca
zul tuturor același : „Tovarășe, 
noi avem stabilite norme de con
sum, șoferii nu primesc mai 
mult. Că nu consumă totul, că 
le mai rămîne acolo, un 
doi, asta e treaba lor. Noi 
le facem ?

Inexplicabilă și stranie 
talitate ! Și nu poți să nu te în
trebi : pe cheltuiala cui „boie
ria“ aceasta ? Evident, numai și 
numai în dauna avutului obștesc, 
a bunurilor întreprinderii, pentru 
a căror bună gospodărire pri
mesc salariu.

Despre consecințele acestor a- 
bateri profesionale am solicitat și 
opinia ofițerului GEORGE LU- 
CAN, din cadrul Inspectoratului 
de miliție al municipiului Arad, 
cu care am efectuat raidul-an- 
chetă. „Pornind de la pierdeți 
așa-zis neglijabile se ajunge la 
consecințe mult mai grave. Pe 
de o parte pagube însemnate în 
dauna avutului obștesc (cu direc
te repercusiuni asupra rentabili-

litru, 
ce să

men-

trucit îl cunoaștem ne oferă o 
șansă. Cunoaștem jocul echipe
lor engleze, eu insumi l-am stu
diat timp de 6 săptămini la fața 
locului și sper să mai văd echipa 
Tottenham inainte de primul 
meci de la Arad. Vom lua-toate 
măsurile ea superioritatea teh
nică și capacitatea de efort a ad
versarului nostru — calități re
cunoscute la echipele englezești 
— să fie reduse la minimum 
pentru a ne putea atinge scopul 
pe care ni l-am propus, adică o 
bună comportare, pe linia rezul
tatelor obținute de echipa națio
nală și de echipa pe care o an
trenez. Dacă la prima impresie 
mi-a apărut o oarecare teamă 
de tehnica și soliditatea adversa
rilor, de valoarea lui Peters și 
Chivers. aceasta mi s-a spulbe
rat repede gîndindu-mă că noi 
contăm pe o echipă care e un 
tot unitar cu o voință și ambi
ție de neinfrint. care știe să se 
mobilizeze în fața adversarilor 
puternici. Cu aceste gînduri 
mergem spre calificare...
Șl IORDANESCU :

...despre Gerd Müller
Firește că cel mai indicat 

„comentator“ al partidei Stea
ua—Bayern München — In ab
sența antrenorilor steliști, ple
cați cu echipa în turneu in 
America de sud — este interna
ționalul Iordănescu, rămas la 
București pentru a participa la 
turneul echipei naționale.

— Urmăresc foarte atent actii 
vitațea fotbalistică internaționa
lă și știu ce valoare superioară 
are formația Bayern München, 
care domină efectiv, fotbalul 
vest-german, de mai multe se
zoane. chiar dacă nu a obținut 
de fiecare dată și victoria su
premă, din campionat. Dar tre
buie să recunoaștem că, între 
Borussia Monchegladbach, să zi
cem, ultima învingătoare și 
Bayern München, aceasta din 
urmă deține o carte de vizită 
mult mai renumită, 
de performanțe 
care chiar și _ ___
ediții a „Cupei Cupelor“. în me
ciurile de la 8 și 22 martie nu 
avem ce pierde. Müller, Bec
kenbauer. Mayer et comp, nu ne 
cunosc deloc sau ne cunosc 
foarte puțin. Eu cred că pu
tem profita de acest lucru. Jo
cul nostru nu le convine. în ge
neral. fotbaliștilor vest-germani. 
Sigur că prima grijă va fi ani
hilarea lui Gerd Müller. Șj. să 

este 
Deci,

mai plină 
mari, printre 
ciștigațea unei

rodată in meciuri extrem de 
grele, de mare tensiune emoțio
nală. cu adversari din cei mai 
puternici. Acum ni se oferă un 
nou prilej pentru a reconfirma 
valoarea, progresul fotbalului 
nostru. Renașterea echipei ma
ghiare in sezonul trecut o atri
bui în cea mai mare măsură 
priceperii antrenorului Rudolf 
Ilovschi revenit la conducerea 
ei tehnică. Turneul pe care-1 în
treprindem în America Centrală 
îmi va da posibilitatea să «întă
resc bine forțele echipei, să ve
rific pe noii chemați în lot și să 
procedăm la cele mai bune mă
suri și idei in pregătirea pentru 
dubla confruntare dintre fotbalul 
românesc și cel ungar. Din acest 
punct de vedere meciul cu echi
pa Franței fixat la 8 aprilie la 
București este extrem de bine
venit.

NICOLAE DUMITRESCU :
„Un adversar puternic, 

dar pe care-l 
cunoaștem"

Indiscutabil, întilnim un
versar puternic. Aș zice că în-

ad-

tații unităților din rețeaua tran
sporturilor), pp de altă parte — 
încălcări pentru a căror „soluți
onare“ sînt nevoite să intervină 
chiar organele de miliție. Nu pu
țini dintre șoferii necinstiți sau 
șefii lor de garaje găsesc în nor
mele de consum stabilite cu lar
ghețe sursa unor acumulări ili
cite“.

Sigur că problema esențială pe 
care o implică investigațiile an
chetei noastre este aceea a sta
bilirii cu maximă exigență a nor
melor de consum, astfel îneît să 
nu se permită pierderi, fie ele 
oricît de mici. Este aceasta o
datorie de mare răspundere a
celor însărcinați să administreze 
și să gospodărească bunurile din 
oricare sector de activita- 

Dar gospodari cu simt 
răspundere trebuie să 

numai factorii respon-

te. 
de
fie nu numai factorii respon
sabili, ci fiecare dintre noi. Ia
tă de ce, în încheiere, am dori 
să ne referim încă o dată la „e- 
roii” negativi ai anchetei noas
tre, șoferii — care, un amănunt 
observat pe întregul traseu in
vestigat, sînt majoritatea tineri. 
Binevoitorii aceștia care practi
că negoțul cu benzină la dru
mul mare, cu 1 leu litru, își fae 
socoteala <5ă realizează un venit 
suplimentar care nu păgubește 
pe nimeni. Dar benzina pe care 
o vînd pică din cer ? Nu, evi
dent ! Ea provine din rezervo
rul țării și numai o optică de
formată, numai cel care nu ve
de nimic dincolo de cozorocul 
propriei pălării poate socoti 
„surplus” un bun care ne este 
necesar și pe care trebuie să 
ni-1 gospodărim cu chibzuință... 
Tinerii conducători auto trebuie 
să priceapă că, indiferent de lar- 
ghețea normelor de consum, co
merțul cu benzină — fie ea și 
economisită — este un furt din 
avutul obștesc, este un grav pre
judiciu ce și-I aduc lor înșile și 
nouă tuturor. Iată, o problemă 
pe care am vdea-o mai apăsat 
înscrisă pe agenda de lucru a 
organizațiilor V.T.C. din între
prinderi și autobaze — a celor 
arădene în special, de unde, ne 
amintim, a pornit cu ani în ur
mă lăudabila inițiativă a con
cursului „stăpîn pe volan“.

nu zîmbiți. Smarandache 
capabil de acest lucru, 
mergem la victorie !

Opinii consemnate de 
V. CABULEA

★

1

La aflarea veștii privind tra
gerile la sorți care a avut loc la 
Zürich, președintele federației 
de specialitate din R. P Un
gară. ANDRASZ TERPITKO. a 
declarat următoarele : „Echipa 
română este o formație fermă, 
o echipă de luptă, lucru pe care 
l-a demonstrat și în cadrul 
jocurilor preliminare. Pe teren 
propriu o echipă română este 
deosebit de puternică. Echipa 
ungară se va strădui să obțină 
calificarea in jocul de la Buda
pesta, unde va avea loc primul 
meci".

MERIDIAN
• CU PRILEJUL UNEI FRU

MOASE CEREMONII, LA SAP- 
PORO A FOST INAUGURAT 
SATUL OLIMPIC. Aici vor fi 
găzdui ți peste 1800 de sportivi 
și oficiali, care vor participa la 
Olimpiada de iarnă. Satul este 
amenajat la Makomanai, o mică 
localitate aflată la o distanță de 
numai 2 km de Sapporo.

La festivitatea inaugurării au 
fost prezenți aproximativ 700 
de invitați, care au fost salutați 
de Kogoro Uemura, președinte
le Comitetului de organizare. O 
fanfară alcătuit.ă din 70 de per
soane a intonat Imnul olimpic 
al jocurilor de la Sapporo, inti
tulat : „Balada curcubeului și a 
zăpezii“. în tot timpul ceremo
niei a plouat..

Apoi, directorul satului olim
pic a repartizat' primilor oaspeți 
locuințele. Printre primii spor
tivi cazați au figurat 10 hoheri 
canadieni, doi patinatori de vi
teză australieni și delegația ja
poneză, care numără 110 (per
soane.

• ASTAZI ÎNCEPE LA VAR
ȘOVIA UN TURNEU INTER
NAȚIONAL MASCULIN DE 
BASCHET, la care participă 
mai multe selecționate de orașe, 
printre care și reprezentativa 
Bucureștiului. Echipele partici
pante au fost împărțite de or
ganizatori in două serii, după 
cum urmează : Grupa A : Bucu
rești. Moscova. Sofia, Viena, 
Varșovia II (echipa Legia). Var
șovia IV (echipa S.K.R.A.) ; 
Grupa B : -Praga, Helsinki, Bu
dapesta. Varșovia I (echipa Po
lonia) și Varșovia III (echipa 
A.S.Z.).

Lotul selecționatei orașului 
București cuprinde, printre al
ții, pe Titus Tarău, Gheorghe 
Oczeleac, Gheorghe. Novac, A- 
lin Sâvu. Mircea. Chivulescu și 
Constantin Dragomireseu.

în primul joc, baschetbaliștii 
români vor intilni formația Le- 
gia Varșovia.

• După disputarea figurilor 
impuse in campionatul euro
pean de patinaj artistic de la 
Goteborg conduce marele favo
rit cehoslovacul Odrej Nepela 
eu 1 155.2 puncte. Urmează in 
clasament sovieticul Cetveruhin 
și francezul Pera. G. Faze- 
kas (România) se află pe locul 
17 cu 876.3 puncte.

• CAMPIONUL MONDIAL 
DE BOX LA CAT. GREA. JOF. 
FRAZIER, și-a intensificat pre
gătirile în vederea meciului o- 
ficial pe care-1 va susține, la 15 
ianuarie, la New Orleans, în 
compania șalangerulpi său ofi
cial. Terry Daniels. Frazier e- 
fec.tuează zilnic 6 reprize la mă
nuși. Spating-partenerii lui 
Frazier au declarat că deținăto
rul centurii mondiale, cu toate 
că nu ,.dă totul la: antrenamen
te“, lovește extrem de puternic.
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SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ
SOCIETATEA LITERARA 

— O PREZENȚA 
DISTINCTĂ

ÎN VIAȚA ȘCOLII

Societatea literară a 
elevilor din Capitală și-a 
marcat debutul în acest 
an școlar din inițiativa 
consiliului municipal al 
elevilor. Și iată că a ini
țiat prima sa manifestare 
de amploare. Cu puțin 
timp în urmă, profitând 
de ultimele zile de vacan
ță, a invitat în Capitală 
colegi din cadrul societă
ților literare ale elevilor 
din Brăila, Rîmnicu Vil- 
cea și Tîrgoviște.

întâlnirea s-a dovedit 
plină de învățăminte. Mai 
întâi pentru oaspeți, că
rora gazdele le-au ofe
rit prilejul să viziteze im
portante lăcașe de cul
tură, să vadă Capitala. Și 
apoi, pentru toți, deopo
trivă, întrucît trei zile de 
întâlnire la sediul Ateneu- 

, ‘ lui tineretului au consti
tuit adevărate momente 

j de cultură dedicate de ei 
! Semicentenarului Uniu

nii Tineretului Comunist. 
Elevii - creatori, membri 

>) ai societăților, au citit din 
creațiile lor, le-au discu
tat, le-au analizat. Dar 
nu numai atât. Interesul 
acestor elevi s-a concen
trat și asupra unei pro
bleme de mare actualita
te : cum să contribuie or- 

' ganixațiile U.T.C. la di
namizarea fi îmbogăți
rea conținutului activită
ți» în cadrul acestor so
cietăți.

Cu cîțiva dintre elevi, 
Ion Valeriu fi Petrinel 
Ștefan — Rîmnicu Vîlcea, 
Anca Bejan și Ion Piticaș 
— Brăila, Vlad Molacat 
fi Maria Bodea — Tîrgo
viște, am discutat fi noi. 
De la ei am aflat, ce doresc 
colegii lor de la socie
tățile literare: să fie mult 
mai prezente în viața 
școlii, a elevilor. Adică, 
dincolo de creațiile lite
rare care se dezbat în 
secțiile societății, de an
tologiile care se publică, 
să se organizeze mai mul
te manifestări publice 
pentru elevi: seri lite
rare, simpozioane, în
tâlniri cu oameni de cul- 
tțiră, inițierea unor acti
vități ale elevilor-creatori 
care să vină în ajutorul 
■formațiilor artistice ale 
elevilor, să furnizeze ma
terial agitatoric brigăzi
lor artistice etc. S-a su
gerat intensificarea acti
vității în secțiile de fol
clor și de critică literară, 
lărgirea componenței a- 
cestor secții.

Alte sugestii sînt mai 
îndrăznețe. Elevii se gin- 
deau la o societate lite
rară, a lor, pe țară, afi
liată societății cadrelor 
didactice, și care să aibă 
filiale în diferite orașe ; 
la inițierea unei consfă
tuiri la nivel național a 
acestor societăți, la un 

' volum sau volume pentru 
producția literară a ele
vilor, care să apară cu 
permanență și să poată fi 
difuzate pe țară.

Desigur, acestea sînt 
propuneri —, asupra lot 
trebuie reflectat. Cert 
este însă că elevii cu
prinși în această activita
te doresc să fie mai bine 
îndrumați de către orga
nizația V.T.C. și profe
sori, simt nevoia unor 
contacte cu scriitori, cu 
oameni de cultură, con
tacte între ei, elevii.

IRINA GORUN

Despre Mecanică II se afirmă 
și nu fără temei, că este una 
din cele mai tinere, secții ale 
Combinatului siderurgic din Hu
nedoara. Tînără atit din punct 
de vedere al anilor de existen
ță, cit și din cel al componen
ței colectivului : aproape 75 la 
sută dintre muncitori au vîrsta 
sub 30 de ani. Reprezentînd co- 
vîrșitoarea majoritate, tinerii 
sînt principalii autori ai succe
selor și insucceselor consemna
te în bilanțuri. Cifrele re
flectă o situație pe care am 
numi-o alarmantă : lunar, între 
14 și 30 de tineri se află sub 
normă, diminuînd astfel reali
zările celorlalți muncitori.

Registrul ne mai face încă o 
confidență : la capitolul „codași'1 
întilnim mereu și mereu aceleași 
nume, ceea ce demonstrează că 
nu este vorba de o întîmplătoa- 
re rămînere în urmă.determinată 
de lipsa condițiilor de muncă 
necesare, ci de un fenomen spe
cific ce reflectă o anumită men
talitate, o atitudine bine contu
rată față de muncă la cîțiva 
din tinerii secției. Dar să vedem 
mai concret, despre ce este 
vorba.

Uzina „Victoria“ din Călan, un
de fusese angajat anterior, nu 
i s-a întîmplat așa ceva, deși 
nici acolo nu lucrase cu mai 
mult spor.

— Iată o serioasă lacună în
concepția sa despre muncă, na
atrage atenția inginerul Ion îo- 
nescu, șeful secției. Obișnuin-
du-se cu un mediu călduț, cu
pretenții reduse, loati Cîndoi 
crede că peste tot trebuie să fia 
astfel. Ajungînd într-un colec
tiv exigent, combativ, intransi
gent, el nu este în stare să se 
adapteze, să observe că nu noi 
greșim față de el ci acei care 
I-au tratat cu indulgență, i-au 
tolerat abaterile Organizațiile 
U.T.C. din secție, ne pot fi de 
un real ajutor explicînd acestor

nu se „putea" acomoda cu dis
ciplina „impusă“ și a început să 
absenteze. Fiind tras energic la 
răspundere a plecat după numai 
două luni la secția Mecanică. 
Constatând că s-a înșelat, 
is-a transferat la strungăria de 
cilindri, eperînd că, totuși poate 
aici...

— Ce înțelegi prin „mai bine“? 
l-am întrebat.

— Credeam că nu se va lu
cra în acord, că tovarășii de 
muncă o să fie mai îngăduitori.

— Te-<ai înșelat și de data 
asta, nu ?

— Bineînțeles! Am părăsit și 
strungăria de cilindri...

A cerut să lucreze la un strung 
mic. Știa că secția nu-i 
poate satisface o asemenea pre-

s-a sustras de la activitățile e- 
ducative inițiate de acestea, a- 
vînd despre muncă concepții 
străine societății noastre. Dacă 
va rămîne o perioadă mal înde
lungată între noi, îl vom obliga 
să-și schimbe mentalitatea...

MIRAJUL 
SALARIULUI ASIGURAT 

(FĂRĂ MUNCA)

în fiecare an la Mecanică SI 
se angajează numeroși absol
venți ai școlii profesionale, dar, 
după o anumită perioadă, cei 
mai mulți dintre ei pleacă. De 
la înființare, secția își tot crește 
și formează cadre, dar nu le are 
din belșug nici astăzi.

ei s-ar fi perfecționat continuu 
căci exigențele sînt mai mari.

în virtutea aceleiași concepții. 
Ladislau Toma și-a abandonat 
strungul, preferind să presteze 
o activitate necalificată — în
colăcește sîrmă, deși la Meca
nică II putea să ajungă un me
seriaș destoinic. Marin Lupitu, 
negăsind un post în regie, a re
nunțat și el la profesie, deve
nind peste noapte, impiegat de 
mișcare în combinat... Acestor 
tineri nu le-au fost înfățișată 
convingător importanța activită
ții productive, frumusețea mo
rală a făuritorilor de bunuri 
materiale, nu le-a fost inoculată 
mîndria de a fi muncitori. Com
portarea lor este încurajată 
indirect de către conducerea

a-i aduce, printr-o intensă ac
tivitate educativă, pe toți tine
rii, la nivelul fruntașilor, de a 
acționa intransigent și prompt, 
împotriva oricărei tendințe de 
desconsiderare a celor ce fău
resc bunurile materiale. Ta
bloul prezentat in acest articol 
a fost completat cu noi aspecte, 
care au darul să ilustreze op
tica deformată despre muncă, a 
unor tineri.

— Lucrînd și în schimbul de 
după masă, — afirma lăcătușul 
Ion Popa — am avut ocazia să-i 
întîlnesc pe Ion Cîndoi, Vasile 
Agavriloaie, Victor Bolea și pe 
alții, folosind strungurile dere
glate, ori părăsindu-le în timpul 
funcționării. Efectul era întot
deauna același : defectarea ma-

FIECARE UTECIST—

FRUNTAȘ ÎN PRODUCȚIE,

MODEL DE COMPORTARE
ÎN 208 ORE

A LUCRAT CIT ÎN... 66

Există muncitori, arată Du
mitru Șutic, secretarul comite
tului U.T.C.. care au nevoie de o 
oră ca să-și pornească strungu
rile, se angajează în conversații 
interminabile, lasă mașinile să 
funcționeze în gol, irosesc 
timpul fără nici o strìngere de 
inimă. La terminarea schimbu
lui se trezesc că n-au realizat 
aproape nimic...

Un „cronofag“ renumit este 
loan Cîndoi. în cele 208 ore pe 
care le-a prestat într-o lună, a 
executat lucrări care — conform 
normativelor — totalizează nu
mai 66 de ore ! Restul de timp 
I-a consumat inutil. Cînd în 
ziua de salariu a primit mai pu
țin de jumătate decît salariul de 
încadrare, s-a simțit ofensat.

— Numai pentru atît am mun
cit o lună ?

I s-a demonstrat că banii pri
miți reprezintă cu exactitate 
contravaloarea muncii prestate, 
loan Cîndoi a răspuns că la

tineri — și în primul rînd celor 
veniți din alte părți — că datoria 
lor este să vrea mai mult, sase 
întreacă pe ei înșiși, să nu se 
mulțumească niciodată cu ca 
au obținut.

Cazul lui loan Cîndoi nu este 
singular. Victor Bolea, în ace
leași 208 ore a dat piese care se 
execută în numai 134 de ore, 
Alexandru Chiorean a irosit din 
timpul afectat producției 60 de 
ore, iar Vasile Agavriloaie și 
Victor Pungă, n-au reușit îm
preună să facă o normă.

MECANb'Â II — MECANICĂ I 
— STRUNGÂRIA DE CILINDRI 

Șl RETUR

în numai doi ani Victor Bolea 
a stabilit o adevărată, perfor
manță. După absolvirea școlii 
profesionale s-a angajat la Me
canică II. Nu-i plăcea munca, 
după cum însuși mărturisește,

CIT PRODUCE MAȘINA 
LA CARE LUCREZI?

tenție... După doi ani de activi
tate, credea el, avea tot drep
tul să fie repartizat la o ase
menea mașină care-i solicită mai 
puțin efort. Pe strungurile mari 
să lucreze noii angajați, să vadă 
și ei cum se învață meseria, 
strigă în gura mare Victor Bo
lea. A găsit înțelegere, unde cre
deți? La Mecanică II, acolo de 
unde plecase cîndva, așa că s-a 
reîntors urgent aici. Acum afir
mă că este mulțumit.

Să-i ascultăm însă părerea 
maistrului de schimb, Nicolae 
Meteșan.

— Ca și în urmă cu doi ani, 
declara maistrul, tînărul Victor 
Bolea este unul din cei mai in
dolenti lucrători. Lună de lună 
se află sub normă, lucrează su
perficial, dă produse de slabă 
calitate, nu manifestă nici un 
interes pentru perfecționarea sa 
profesională. Umblînd prin atî- 
tea secții a scăpat de sub supra
vegherea organizațiilor U.T.C.,

— Pe unii tineri — afirmă in
ginerul Ion lonescu, — munca 
în acord îi sperie, fiindcă sala
riul este determinat direct de 
realizările obținute. De aceea, 
mulți aleargă după posturile 
unde salariul este asigurat, in
diferent de randamentul dat. 
Au mare căutare locurile de 
muncă în regie. Lucrezi sau nu, 
leafa merge. Din păcate, ele pot 
fi găsite chiar în combinatul 
nostru. Așa că, într-un fel, este 
explicabilă fluctuația exagerată 
din cadrul secției. Unii vin de 
pe băncile școlii cu astfel de in
tenție.

Cei care procedează astfel, 
este de părere maistrul Meteșan, 
— pierd foarte mult: în regie 
execută, de obicei, piese după 
model. Cînd li se încredințează 
lucrări mai dificile, se dovedesc 
incapabili. Dacă ar fi rămas în 
secția noastră, unde ponderea 
pieselor o reprezintă unicatele,

combinatului care acceptă cu 
prea multă ușurință plimbările 
de la un loo de muncă la altul.

★
Acestea sînt faptele. Zilele 

trecute, organizația U.T.C. de la 
secția Mecanică II a hotărît să 
preia inițiativa tinerilor de la 
Uzinele „Electroputere“ Craiova, 
care, condensat, se exprimă prin 
deviza : „FIECARE utecist, frun
taș în producție, model în com
portare“. Da dezbaterea organi
zată cu acel prilej, dezbatere 
condusă de Constantin Borăscu, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
combinat, — s-a făcut o amplă 
analiză a contribuției fiecărui 
tînăr în producție, a cauzelor 
care generează nerealizarea nor
melor, fiind criticate cu asprime 
manifestările de indisciplină, 
concepția înapoiată despre mun
că a unor uteciști din cadrul 
secției. Organizația și-a expri
mat hotărîrea fermă de a nu 
mai tolera nici o abatere, de

șînilor. Recent, tînărul strungar 
Vilmoș Olah, care și-a stricat 
mașina din neglijență, a fost 
pus să suporte pagubele. Măsura 
luată este justă, de aceea, tre
buie să fie generalizată.

— Simțul gospodăresc este in
suficient dezvoltat la unii tineri 
— susținea lăcătușul Viorel Ma
rian. Deunăzi i-am văzut pe 
Victor Bolea și Ion Nicorici lu
crînd cu mașinile neunse. I-am 
întrebat de ce le îmbătrînesc 
atît de devreme. Au găsit ime
diat o „portiță“ : i-au mai văzut 
și alții dar au trecut pe lîngă ei 
nepăsători. Această dezbatere 
i-a trezit la realitate : au acum 
ocazia să vadă că uteciștii sec
ției nu vor mai trece indiferenți 
pe lingă astfel de comportări. 
Activitățile educative pe care le 
vom întreprinde trebuie să fie 
însoțite de măsuri disciplinare 
ferme.

Mai mulți uteciști au înfățișat 
modul în care se irosește timpul 
de. muncă. S-a spus, bunăoară, 
că unii tineri, în special cei de 
Ia școala de calificare vin la ser
viciu cu o întîrziere de 1—2 ore, 
pleacă din secție cînd vor, pă

răsesc lucrul mai devreme. A 
fost criticat un obicei dăunător 
al celor de la întreținere, care 
tergiversează ore în șir execu
tarea unor reparații simple.

— Strîngerea unui șurub, o- 
perație care durează cel mult 
un minut — arăta Adrian Ma- 
gheț — este amânată uneori 
pînă după pauza de masă. Ma
șina staționează inutil.

— Activitatea tinerilor din 
sectorul de întreținere, spunea 
și inginerul Andrei Varodi, loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. pe secție, este nesatisfă
cătoare. Avem strunguri care nu 
merg pe filet, pentru că lăcătușii 
nu cunosc schemele cinematice 
ale mașinilor. Interesul lor este 
să treacă cele 8 ore pentru că, 
fiind plătiți în regie, leafa tot 
merge. Nu se gîndesc la cei care 
lucrează în acord, și care dato
rită reparațiilor făcute de mîn- 
tuială, sînt obligați să irosească 
jumătate din timpul afectat pro
ducției. Dacă Un muncitor care 
absentează nemotivat este ' «fi
nalizat la salariu, la fel de în
dreptățită — consider eu — este 
sancționarea celor de la între
ținere în cazul cînd reparațiile 
pe care le execută sînt necores- 
punzâtoare.

în cadrul dezbaterii comitetul 
U.T.C. a prezentat un amplu 
program de măsuri menite să 
contribuie la întărirea discipli
nei în muncă — gazeta satirică 
„Reflector“, emisiuni periodice 
la stația de radioficare intitulate 
„Minutul acuză“ — la ridicarea 
calificării profesionale — orga
nizarea olimpiadeloi- pe meserii 
și a unor concursuri „Cine știe 
eîștigă“ — la creșterea dragostei 
față de întreprinderea în care 
lucrează : inițierea unor întîl- 
niri eu muncitori vîrstnicî, eu 
cei doi eroi ai muncii socialiste 
din combinat —- Ștefan Tripșa și 
Nicolșe Mărculascu etc. Activi
tățile educative ce vor fi între
prinse urmăresc ca la locul său 
de muncă fiecare utecist să de
vină un exemplu de conștiincio
zitate și hărnicie, un element 
dinamic și mobilizator, care să 
stîrneescă prin faptele sale, ad
mirația și stima întregului co
lectiv.

SURTEA TRAIAN
Liceul „Nicolae Bălcescu“ 

Craiova, anul III

ION POPA
Liceul din Șimleul Silvaniei, 

anul IV

CONSTANTIN SPOITU
Liceul nr. 2 — Slatina, 

anul IV

(Urmare din pag. I)

cretar al C.C. al U.T.C. a ară
tat între altele: „Cercurile și 
societățile științifice create pen
tru elevii buni și foarte buni sînt 
chemate să dezvolte aptitudinile 
și talentele elevilor, contribuind 
la dezvoltarea și cultivarea gin- 
dirii critice, a discernământului, 
a capacităților de interpretare 
și apreciere proprie a valorilor, 
la stimularea inițiativei și origi
nalității, a spiritului creator, la 
lărgirea orizontului de cunoștin
țe, la formarea primelor deprin
deri de cercetare, de muncă 
individuală — perseverentă și 
continuă. De aceea, organizațiile 
U.T.C. trebuie să clarifice foarte 
bine în rîndul elevilor scopul 
societăților științifice, caracterul 
formativ al acestora, modalită
țile de organizare și finalizare a 
activităților ce și le-au propus.

Societățile și cercurile științifi
ce vor trebui să-și stabilească 
legături cu întreprinderi și insti
tuții de cercetare pe baza că
rora elevii să aibă acces la ate
liere, laboratoare, instalații și 
utilaje.

In orientarea conținutului ști
ințific al cercurilor și societăților 
elevilor este bine să se ceară 
sprijinul specialiștilor, să colabo
reze mai mult cu instituțiile de 
învățămint superior“.

Au luat, de asemenea, cuvîn- 
tul tovarășii Constantin Jurcă, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al U.T.C., conf. 
dr. Ion Mînzatu, consilier la Co
mitetul național pentru energia 
atomică, conf. dr. Gli. Verni- 
ceanu, de la Institutul pedagogic 
Constanța.

Conf. dr. ION MÎNZATU, asaltat de amatorii de autografe
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TRIBUNA

inițiativelor

ȘCOLARE

PRIMA SESIUNE NAȚIONALĂ A SOCIETĂȚILOR

ALFRED LEIBOVICI
Liceul nr. 2 — Ploiești, 

anul IV A

MARIAN ROTARU 
Liceul nr. 2 — Slatina, 
, anul III

AL. BALGRADEAN

BOGDAN ȚINTEANU
Liceul nr. 2 — Ploiești, 

anul II B

ȘTIINȚIFICE ALE ELEVILOR

CERCETĂTORI ÎN UNIFORME DE ELEVI
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Școala-locul unde descoperim vocația
la simpozionul 
cu prilejul se- 

prof. NI-

Prezent
organizat 
siunii, acad.
COLAE TEODORESCU a 

dintre 
ale a- 

acela 
pentru

arătat că „unul 
principalele merite 
cestor societăți este 
că trezesc emulația 
cercetare și cultivă spiritul 
de echipă. Aceste societăți 
trebuie susținute și încura
jate prin asigurarea tim
pului pentru studiul indi
vidual, pentru documenta
re ca și pentru încercările 
de a face cercetare științi
fică, de a observa și expe
rimenta. Altfel, cercetarea 
elevilor se limitează la 
cîmpul foarte restrîns al 
manualelor și informații
lor ce și le comunică reci
proc. Societățile elevilor 
trebuie să asigure efectiv 
accesul tinerilor la izvoare 
de documentare cit mai di
verse, să organizeze vehi-

declară acad, prof,

NICOLAE

TEODORESCU
cularea de idei și contac
tele științifice între elevi, 
în acest sens trebuie insti
tuit un sistem de îndru
mare de către societățile 
științifice ale cadrelor di
dactice ; pot fi realizate 
intîlniri cu studenți și a- 
sistenți tineri, sub egida 
organizațiilor U.T.C. și a 
Asociațiilor studențești, a- 
nihilînd discontinuitatea de 
care se plîng toți cei ce fac 
saltul de Ia liceu Ia facul
tate ; pot fi folosite și con
sultațiile acordate 
daților Ia admitere în fa
cultate. în afara 
cadru, eu aș vedeai 
tatca unor Case științifice

candi-

acestui 
ne cesi-

ale elevilor care să patro
neze asemenea unui club, 
dezb^eri științifice, sim
pozioane, să programeze 
filme științifice și docu
mentare, să aibă o biblio
tecă bine dotată.

Societățile elevilor pot 
deveni cu adevărat pepi
niere de specialiști și cer
cetători. Cred in posibilita
tea de realizare a unui a- 
semenea climat fără difi
cultăți, avînd în vedere 
maturitatea preocupărilor 
și profunzimea întrebărilor 
care le pun elevii. Societă
țile au datoria de a cultiva 
îndemnul romantic, spre 
cercetarea necunoscutului 
științific cu pasiunea tine
reții. întreținerea unei ase
menea pasiuni reprezintă 
o garanție și pentru com
portarea viitoare cînd vor 
căpăta răspunderi în pro
ducția științifică“.

1 
î 
î
î
î

* 
î 
î

î 
î 
î 
î 
î 
î
*

PREMIILE ACORDATE
DE JURIUL SESIUNII NAȚIONALE DE REFERATE 

Șl COMUNICĂRI A ELEVILOR 
MEMBRI Al SOCIETĂȚILOR Șl CERCURILOR ȘTIINȚIFICE

PREMIUL I
Matematica : DIMCA ALEXANDRU, județul Constanța 

pentru lucrarea „Generalizarea teoremelor lui Rolle și a lui 
Lagrange.

Fizică : GHIȚA DUMITRU, județul Constanța — ,,Asupra 
unei teorii unitare“.

Chimie : ȘACAL IOSIF și ORBAN ION, județul Satu Mare 
— >,Despre cataliză și catalizatori".
PREMIUL II

Matematică : MARTIN MIRCEA, județul Alba — „Cîteva 
aspecte referitoare la polinoamele ireductibile".

Fizică : T'OROK ALEXANDRU, județul Satu Mare •— 
„Soluții și experiențe practice cu propeianți".

Chimie : ANDRON MARIUS, județul Buzău — „Legături 
chimice“.
PREMIUL III

Matematică : BALABAN GHEORGHIȚA, județul Constan
ța.— „în legătură cu aproximarea numerelor iraționale 
prin numere raționale".

Fizică : GOLCEA SANDU, județul Bihor — „Metoda ima- • 
ginilor".

Chimie.: POP IOAN, județul Sălaj — „Combinații orga- 
no-metalice.

VASILE DORNUȚA
Liceul „Gh. Ghica“ — Baia Mare 

anul IV

OCTAVIAN BOROZAN 
Liceul „C. D. Loga“ 

Timișoara

OPINII Șl SUGESTII
• Programul sesiunii și al ta

berei a fost complex, interesant, 
poate chiar încărcat. Am vizitat 
portul Constanța și două nave 
din port, am parictipat la spec
tacole etc. Dar el a reușit să 
aducă tocmai plusul care a lipsit 
din prima parte. Nici nu vă pot 
descrie satisfacția noastră de a 
putea discuta cu personalități de 
prestigiul profesorilor Nicolae 
Teodorescu, Ion Mînzatu, Călin 
Beșliu, Gheorghe Verniceanu 
despre probleme atât de însem
nate cum sînt rolul științelor ma
tematice, fizice în prognoză, im
plicațiile umane ale dezvoltării 
științei și tehnicii, spiritul de 
competiție în cercetare, sentimen- 
rhentuT utilității profesionale, ro
mantismul în era calculatoare
lor etc. (TINTEANU BOGDAN, 
Liceul nr. 2 Ploiești).

• Cred că sesiunile nu pot 
reuni cu succes pe elevii din 
clasele IX și XII, de exemplu. 
Deci, presupun o diferențiere. 
Apoi, discuțiile trebuie să abor
deze probleme particulare, care 
n-au fost elucidate la clasă sau 
în societatea științifică. Aceasta 
ar condiționa și efervescența 
schimbului de opinii. Sesiunea, 
îmbinată cu un program cultu- 
ral-educativ organizat în tabără

reprezintă o relație semnificativă 
pentru formarea noastră. (MA- 
NOLE GABRIELA, Liceul nr.2 
Ploiești).

• Sesiunea reprezintă o reușită 
deosebită ; cel puțin din punct 
de vedere organizatoric, aceasta se 
datorează elevilor constănțeni, 
care ne-au oferit cadrul propice 
unor discuții despre tematica 
viitoare, despre îmbunătățirea 
structurii societăților. Propun ca 
în viitor sesiunile naționale să 
prezinte lucrări selecționate an
terior. Cea mal interesantă lu
crare mi s-a părut „Generaliza
rea teoremelor lui Roite și a lui 
Lagrange“. Există temeiuri să a- 
firmăm că treptat se va ajunge 
de la investigarea documentară 
la cercetarea cu finalitate origi
nală. (LEIBOVICI ALFRED, 
Liceul nr. 2 Ploiești).

• O îmbunătățire de conținut 
a activității societăților științifice 
trebuie să vizeze neapărat rezol
varea unor teme bazate pe lu
crări de laborator, realizarea de 
către elevi a unor aparate origi
nale. (ROTARU MARIAN. Li
ceul nr. 2 Slatina).

• S-a resimțit lipsa de timp 
pentru a na pregăti special pen

tru sesiune, deși am dorit-o 
foarte mult. In viitor, participan
ta ar trebui să fie informați în 
legătură cu temele ce se vor pre
zenta. De asemenea, sistemul de 
informare asupra preocupărilor 
colegilor noștri din alte societăți 
științifice ar trebui îmbunătățit. 
(TRAIAN SURTEA, Liceul 
„Nicolae Bălcescu". Craiova).

• Demonstrațiile practice au 
precumpănit ca valoare asupra 
celor teoretice. Asupra acelora ar 
trebui să insistăm. Cit privește 
legăturile între societățile științi
fice, eu cred că un aport inter
mediar îl pot avea și gazetele 
de matematică, fizică, chimie. 
(SPOITU CONSTANTIN, Li
ceul nr. 2 Slatina).

• Ar fi bine ca taberele cu 
program științific în vacanța de 
vară să fie organizate în locali
tăți avînd și unele laboratoare, o 
anumită dotare, pentru a încu
raja prezentarea unor încercări 
practice. Dar și pentru ca acestea 
să poată fi realizate ar trebui să 
crească posibilitățile de acces 
pentru elevi în întreprinderi. 
(POP ION, Liceul din Șimleul 
Silvaniei).

• Cred că ar putea da rezul
tate pozitive colaborarea elevilor 
la realizarea mor teme. Aceasta 
dezvoltă desigur spiritul de echi
pă, despre care am discutat mult

cu profesorii invitați la simpo
zioanele ce au avut loc în ta
bără. (BOROZAN OCTAVIAN, 
Liceul „C.D. Loga“, Timișoara).

• Mi-au plăcut cu deosebire 
cîteva teme, în special cele cu 
caracter practic. Dintre ele îmi 
amintesc „Oțelul la Combinatul 
siderurgic Galați“, „Seleniul“ și 
altele desigur. Iar pentru viito- 
tor — o sugestie: să se anunțe 
cit timp se acordă prezentării. 
Acum, unii colegi au fost deza
vantajați de această deficiență. 
(ȘACAL IOSIF, Liceul nr. 2 
Satu-Mare).

• Acum, dificilă este clasarea 
lucrărilor prezentate. Poate și 
pentru că a lipsit o preselecție. 
La sesiuni, în cadrul secțiilor ar 
fi necesar să participe profesori 
cu o specializare cît mai variată 
pentru a conduce discuții speci
fice. (CHIPARĂ MIRCEA, Li
ceul nr. 4, Constanța).

• Sesiunea de la Constanța s-a 
impus ca o manifestare reușită 
și necesară. Sperăm că va crea 
o tradiție, pentru finalizarea a- 
nuală a strădaniilor de acest fel 
ale elevilor. Cred că principalul 
obiectiv ce trebuie să se afle în 
fața membrilor societăților este 
legarea tot mai strînsă a activi
tății lor de practică, pentru a se 
deprinde să rezolve optim 
probleme formulate de viață,

de societatea noastră. (SPIRI- 
DON LUCIAN, student la Fa
cultatea <le mecanică a Univer
sității din București).

• Nivelul lucrărilor prezentate 
a fost bun. Cele care conțin o 
notă de originalitate și noutate 
au fost premiate. De exemplu, 
premiile 1, II, III au fost acor
date unor asemenea contribuții. 
Propun pentru viitor ca aseme
nea sesiuni să aibă loc în vacan
țele de primăvară, iar premian- 
ților să li se acorde diplome. 
(prof. BOLOGH PAL, Liceul 
nr. 2. Oradea).

• Unele dintre comunicări de
pășesc chiar lucrări realizate de 
studenți. Faptul este de bun au
gur pentru această pleiadă de 
elevi și ne dă mari speranțe în 
legătură cu prezența lor viitoare 
în producția materială și științi
fică a țării. Sesiunea a pus în e- 
vidență importanța schimbului de 
idei între elevii din cele mai di
ferite localități ale țării și nece
sitatea continuității, inițierea și 
îndrumarea științifică a acestor 
tineri. Sintern minări că elevii 
din județul nostru s-att străduit 
să ne reprezinte bine județul și 
ca referenți și în calitate de 
gazde, (conf. univ. dr. GHEOR
GHE VERNICEANU, decanul 
Facultăților de matematică, fi
zică și chimie de la Institutul 
pedagogic Constanța).

• Această primă Sesiune na-, 
țională a societăților științifice ale 
elevilor, în pofida unor dificultăți 
organizatorice inerente la început, 
cred că are meritul de a fi creat 
un bun temei pe care să se cul
tive o tradiție de acest fel. Ea. a 
arătat cit de importantă și în
curajatoare este pentru elevi fi
nalizarea încercărilor de investi
gații, supunerea acestor investi
gații și a concluziilor unei dez
bateri colective patronate de per
sonalități ale vieții noastre știin
țifice. Semnificativă pentru pre
ocupările și tendințele pozitive 
ale școlii noastre este și orien
tarea observațiilor și cercetărilor 
elevilor către teme și aspecte de 
ordin practic, decurgînd din 
preocupările unor uzine și între
prinderi pusă în evidență de un 
număr mare de lucrări care au 
întrunit aprecieri din partea par- 
ticipanților. Cred că mai ales sub 
acest.aspect poate fi îmbunătă
țită în viitor tematica societății 
elevilor. Aceasta implică, desigur, 
o colaborare mai strînsă cu insti
tutele de învățămint superior, cu 
casele corpului didactic, cu so
cietățile științifice ale cadrelor 
didactice. (VASILE VĂCARU, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C.).

Anchetă realizată de 
GEORGETA RUȚA 

Fotografii : O. PLECAN
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Concluziile unor cercetări vor fi curînd experimentate

in clase ya/)/a va fj verJe,
creta galbenă

și pereții colorați
Ca în multe alte domenii, cer

cetarea științifică a pătruns în 
ultima vreme și în secretele fo
losirii luminii. Nu ne mai poate 
fi azi indiferent cite becuri u- 
tilizăm pentru a ilumina o ca
meră, o hală de fabrică, un bi
rou de studii, o sală de clasă, o 
stradă, un stadion etc. Numărul, 
amplasarea, puterea surselor lu
minoase sînt tot mai mult de
terminate de criterii științifice 
a căror ignorare poate duce la 
o prematură și (nedorită oricum) 
oboseală a ochilor, la o scădere 
a randamentului muncii, indife
rent că e vorba de o muncă fi
zică sau intelectuală. Un recent 
„Simpozion de iluminat electric“ 
ce a avut loc în București a sin-

Țară miraculoasă. Ro
mânia rămîne, de mai bine 
de un secol, una din marile 
puteri ale lumii în materie 
de literatură și artă popu
lară. Neamul care a născut 
„Miorița", jertfindu-și în 
cintec unul dintre fiii săi 
cei mai blînzi și mai fru
moși, și care a . găsit pen
tru acea indefinită și ine
fabilă stare de melancolie 
cuvîntul „dor", necunoscut 
în nici o altă limbă, are un 
cult fanatic al frumosului ; 
bătrînii nu se pot culca în 
țărînă pînă cînd nu lasă 
fiilor și nepoților pricepe
rea magică de a face fluier 
dintr-o nuia, de a ciopli 
pridvoare, de a alcătui poe
zie și melodie, cu frunza 
sau glasul. în timp ce prin 
alte părți se exprimă grija 
că, odată cu orășenizarea 
oamenilor, folclorul moare, 
la noi e invers : descope
rim o revitalizare a artelor 
populare, o generație nouă 
și tînără de talente duce 
mai departe tradițiile și le 
înflorește. Un Gheorghe 
Zamfir, de pildă, îi uimește 
pe francezi cu naiul, instru
mentul lui plînge o dată cu 
lacrima celor din sală, care 
n-au mai auzit un sunet 
atît de pur și sincer. înăl
țimea artistică a lui Zamfir 
au atins-o în cîntec doar 
Irina Loghin și Benone Si-

tetizat rezultatele cercetărilor 
întreprinse de specialiștii ro
mâni în acest domeniu.

Dacă decenii de-a rîndul be
cul cu incandescență a dominat 
incontestat, deodată, anii ’60 
i-au adus înlocuitorul : lămpile 
fluorescente. Pînă atunci destul 
de puțin răspîndite ele încep să 
fie fabricate în serie mare și să 
pătrundă peste tot, în întreprin
deri și chiar în casele noastre. 
Faptul că au fost asimilate așa 
de rapid se datorește atît lumi
nii lor — mai apropiată de cea 
naturală cît și consumului de 
curent mult mai redus. Dar iată 
că azi, cînd ne-am resemnat să 
le știm omniprezente, aflăm de 
la specialiști, că în concepția ac
tuală nu mai sînt de așteptat 
creșteri importante ale eficaci
tății lor luminoase și că se vor
bește tot mai mult de noi cre
ații lămpi „Power Groove“, 
„Very High Output“, „Super 
High Output“. „Power-Twist“, 
lămpi cu amalgam, etc, cu efi
cacități luminoase de peste 75 
de lumeni . W. Același studiu 
care ne dă aceste informații 
(„Dezvoltarea tehnicii maselor 
de iluminat in R.S. România — 
perspectiva introducerii de noi 
surse“ prezentat de ing. Con
stantin Irinei) se referă și la 
producerea luminii „albe“ prin 
mijloace noi : lămpile cu des
cărcări în vapori de metale la 
înaltă presiune, avînd eficaci
tăți luminoase mari, de 100 lu- 
meni/W. Dezvoltarea în conti
nuare a producției surselor de 
lumină prevede introducerea in 
fabricație (pe lîngă sortimentul 
de lămpi fluorescente deja exis
tent) a unor noi tipuri de lămpi : 
lămpi cu ciclu regenerativ cu 
halogeni, lămpi cu halogenuri 
metalice, lămpi cu vapori de 
sodiu de înaltă presiune, etc. Pe 
lingă acestea preocupările actu
ale ale cercetătorilor români se 
îndreaptă și spre ridicarea per
formanțelor surselor de lumină 
existente.

în studiile prezentate, intere
sul pentru fixarea optimului de 
iluminat în toate sectoarele este 
general. S-â arătat, în ■ acest 
sens, că nu este suficientă nu
mai o anumită cantitate de lu
mină acordîndu-se o atenție de
osebită — mai ales de către spe
cialiștii de la „Institutul de cer
cetări științifice pentru protec
ția muncii“ și distribuției lumi- 
nantelor în cimpul vizual, atît 
cel local cît și cel general. Ale
gerea surselor de lumină, a 
tipului de corpuri de iluminat, 
a amplasării lor, folosirea cu
lorilor funcționale, contribuie la 
îmbunătățirea iluminatului la 
locul de muncă, adresîndu-se 
psihicului, influențat de crea
rea unei ambianțe plăcute de 
lucru. In acest sens a fost corn-

bătut obiceiul de a folosi com
binații de lumină de diferite cu
lori, mai ales cele de lumină 
fluorescentă cu lumină galbenă, 
obicei relativ răspîndit în me
diul industrial și în instituții. El 
provoacă un efort de adaptare 
rapid și continuu al ochiului 
datorită frecvențelor diferite de 
oscilație a celor două tipuri de 
lumină.

Ni se pare interesantă de sem
nalat cititorilor noștri atenția 
ce se acordă în întreaga lume 
iluminatului sălilor în care se 
desfășoară procesul de învăță- 
mint. Intr-adevăr, eventualele 
condiții incorecte de iluminat 
în școli pot afecta organul vi
zual uneori pentru întreaga via
ța, dacă ținem seania de faptul 
că unii dintre noi petrec în 
clasă ceasuri multe de-a lungul 
a 10—12 sau chiar 17 ani de 
studii. Lucrările prezentate la 
Simpozion, bazîndu-se pc rezul
tatele obținute atît la noi cit și 
in întreaga lume de către psi
hologi și fiziologi, anunță tran
sformări radicale ale cadrului 
în care ne desfășurăm studiiie. 
Tradiționala tablă neagră cu a 
ei cretă albă vor dispare. Co
pii vor învăța în clase cu pereți 
albi imaculați (cei ce încadrea
ză geamurile) sau alb-gălbui (în 
latura opusă), cărămizii (cei r-e 
susțin tabla), vor scrie pe table 
■verzi cu crete galbene. Toate a- 
cestea au fost stabilite din ne
voia de a crea o armonie în
tre. suprafețele clasei, astfel in
cit activitatea ce se desfășoară 
în ea să fie atractivă și ilumina
tul să-și îndeplinească scopul 
său de a crea condițiile optime 
de vizibilitate și de a face me
diul cit mai plăcut. Studiul ce 
se ocupă de iluminatul sălilor 
de învățămînt, aduce de altfel 
în atenție și un nou procedeu, 
nemaiabordat la noi și încă pu
țin utilizat în lume studiul pe 
machetă al iluminatului („Stu
dii pe machetă pentru ilumina
tul artificial al sălilor de învă
țămînt“ — prezentat de ing. 
Florica Lunga și ing. Dimitrie 
Tipa). Devine astfel posibilă ex
perimentarea instalației de ilu
minat înainte de realizare. Me
toda este avantajoasă, machet > 
la un cost mic oferind posibili
tatea determinării caracteristi
cilor instalației de iluminat cu 
erori de numai 5 la sută.

Se prevede în planul de cer
cetare, realizarea în cursul anu
lui viitor a cîtorva clase-model, 
pentru a se urmări modul in 
care se comportă copiii în con
dițiile noi, ergonomice, de ilu
minare și pentru ca apoi, dacă 
rezultatele sînt bune, să se ge
neralizeze experiența.

A■ â.i

Pe nepusă ...iarnă, ne-am trezit invadați de neaua tradițională, 
dar lupta cu ea pe arterele circulate ale Capitalei a început 

mai prompt decât m alți ani. Un debut care obligă...

Noi cartiere
de locuințe la Cluj

.Alături de nume- 
-oa.se construcții in
dustriale. de interes 
social-culturale și 
științific, la Cluj se 
ridică, intr-un ritm 
susținut, noi cartiere 
de locuințe. Fondul 
locativ al municipiu
lui a sporit, anul tre
cut cu peste 3 000 de 
apartamente.

Anul 1972 se anun
ță, de asemenea, bo
gat in astfel de rea
lizări. Institutul lo
cal de arhitectură și 
sistematizare a 
predat proiectele 
execuție pe baza 
rora constructorii 
înălța noi blocuri în
sumi nd aproape 3 500

»i 
de 

că- 
vor

de apartamente. In 
frumosul cartier 
„Grigorescu“ se înal
ță cel de-al treilea 
microraion cu 1 400 a- 
partamente, din care 
peste 600 vor fi date 
in folosință încă in 
acest an. Lucrările de 
construcții sânt avan
sate și pe șantierul 
noului cartier „Mă- 
năștur“ care va avea, 
în final, peste 15 000 
apartamente. Primul 
din cele 
raioane 
aici a și 
tur.

Și 'tn 
teatrele 
lin județul 
loara, unde anul tre
cut s-au dat în folo-

trei micro- 
proiectate 

prins con-

orașele și 
industriale 

Hune-

sință circa 3 300 
parlamente, se 
crează intens 
realizarea volumului 
sporit de construcții 
de locuințe prevăzut 
pentru anul în curs. 
Potrivit prevederilor, 
anul acesta vor fi 
construite pentru si- 
derurgiști. mineri, e- 
nergeticieni și ceilalți 
oameni ai muncii 
din județ peste 4 200 
apartamente. din care 
850 proprietate per
sonală. -Blocuri de 
locuințe cu magazi
ne comerciale la par
ter vor fi construite 
și in unele localități 
rurale, printre care 
Ilia, Geoagiu și Do- 
bra.

lu- 
la

Irina
si Benone
de ION BĂIEȘU

nulescu, care au coborît de 
sub munții Buzăului cu cìn
tecele vechi și noi ale lo
cului și cu două glasuri în 
care se ascunde un dulcele 
ierbii și duioșia frunzei cînd 
o mîngîie vintul. îi ascult 
de atîția ani și, de fiecare 
dată, ei îmi aduc o clipă 
de sărbătoare pe suflet, 
mă întorc cu ei pe pămîn- 
tul pe care am copilărit, 
lîngă frați și părinți, l-am 
văzut cîntînd în fața unor 
mulțimi care-i asculta cu în
cremenită emoție și m-am 
convins că sînt unii dintre 
cîntăreții de muzică popu
lară cei mai îndrăgiți din 
această țară’ că, duși mai 
des în fața străinătății, s-ar 
acoperi de elogii și strălu
cire. Cîntecul lor e întot
deauna proaspăt, luat di
rect de la sursa de unde a 
izvorît, limpede și fermecă
tor.
Mamă, mamă, ce-ai crezut 
Cînd pe lume m-ai născut ? 
Că-n loc să-mi dai scutecu’ 
Mi-ai dat, mamă, cîntecu’...

Cu puțin timp în urmă 
i-am ascultat cu prilejul 
unui foarte bun spectacol 
la „Rapsodia română" și 
succesul lor a atins trium
ful (era, mi se pare’ chiar 
în zilele cînd revista „Fla
căra“ îi numea, în urma 
unui larg sondaj, cei mai 
populari cîntăreți ai anului). 
Ca, ceva mai tîrziu, să aflu 
cu stupoare cum că în „In
formația Bucureștiului" un 
semnatar al cărui nume nu 
mi-l amintesc i-a pișcat cu 
cîteva vorbe rele și cruci
șe. Gestul mi s-a părut 
ó impietate revoltătoare ; 
cum s-o putut scrie pe hîr- 
tie că duetele acestor mari 
artiști au „un gust îndoiel
nic" și cine va fi fost acest 
„specialist' al folclorului 
care știe atît de exact mă
sura frumosului și a urîtu- 
lui ? Ce să fie la mijloc : 
ignoranța nevinovată, rea- 
uavoință sau insolența te
ribilistă ?

Irina și Benone sînt două 
voci de aur ale cîntecului 
românesc, îi ascultă și-i iu
bește o lume. Se cuvine să 
le mulțumim. .

MIHAELA MIHALCU

La C.E.P.E.C.A., tinerii uzinei yt economiștii se specializează in 
metodele moderne ale conducerii proceselor industriale

(Urmare din pag. I)

la Pașcani, fie în comunele ju
dețului ni se explica pe. înde
lete cit de puține lucruri poate 
rezolva o mină de oameni — 
fiindcă atîția ni s-a spus că sînt 
activiștii salariați în județul Iași 
— dacă le raportăm numărul la 
efectivele de masă ale uteciști- 
lor a căror evoluție trebuie s-o 
urmărească și s-o îndrume în
deaproape. „Noi sîntem puțini, 
ți se explică, iar domeniile afla
te în responsabilitatea noastră, 
cu tot ce presupun ele, atîtea și 
atitea". Puțini, intr-adevăr, dar 
nu și lipsiți de colaboratori, am 
adăuga noi.

Din acest punct de vedere 
trebuie să facem cîteva preci
zări : înțelegînd bine importan
ța legăturilor sale apropiate cu 
celelalte organizații de masă și 
obștești, Comitetul județean Iași 
al U.T.C. conlucrează destul de 
frecvent cu ele pe terenul or
ganizării acțiunilor comune, eco
nomice, cultural-educative și 
sportive destinate tineretului. 
Chiar dacă și aici ar fi încă loc 
pentru mai bine, intenția noas
tră este să insistăm altundeva — 
dincolo de nivelul înțelegerilor 
perfectate între organisme su
perioare, pe modul cum se rea
lizează colaborarea in între
prinderi, în școli, la sate unde 
nu promisiunile sau acordurile 
de principiu au importanță, ci 
faptele. Iată exemplele :

Am remarcat cîteva interven
ții pozitive asupra cărora ne-am 
simțit datori să ne informăm 
mai pe larg: intîlnirile active-

lor U.T.C. din întreprinderi și 
conducerile tehnico-administra- 
tive — de pildă la Trustul de 
construcții și Uzina de fibre 
sintetice — sau acțiunea de 
luare în păstrare de către tineri 
a utilajelor aflate în dotarea 
unității, la „Penicilina“ și la în
treprinderea „Țesătura“. Inten
țiile declarate au fost de fiecare 
dată ale unor măsuri comune 
în vederea soluționării neajun
surilor care mai apar în pro
cesul participării tinerilor la în
deplinirea sarcinilor economice, 
discutarea modului în care con-

Plenara Consiliului Uniunii
Naționale a Cooperativelor

Agricole de Producție
Miercuri a avut loe Plenara 

Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție la care au participat 
membrii Consiliului Uniunii Na
ționale, ai Comisiei de revizie, 
președinții uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole de 
producție, cadre de conducere 
ale unor instituții și organizații 
centrale.

A luat parte tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a luat în discuție pro
blemele pregătirii si organizării 
celui de-al II-lea Congres al U- 
niunii Naționale a Cooperative
lor Agrioole de Producție și a 
hotărît în' unanimitate convoca
rea acestuia la 21 februarie 1972, 
ordinea de zi și normele de re
prezentare la congres.

De asemenea, plenara a hotă
rît ca în perioada premergătoa
re Congresului să se desfășoare 
adunările generale ale coopera
tivelor agricole și conferințele 
uniunilor județene cooperatiste, 
în cadrul cărora să se analizeze 
temeinic activitatea desfășurată 
în anul trecut, să se stabilească, 
în concordanță cu prevederile 
planului de stat, sarcinile pla
nului de producție și financiar 
pentru anul 1972 și să se adopte 
măsuri eficiente pentru obținerea 
de rezultate superioare în toate 
domeniile de activitate ale uni
tăților agricole cooperatiste.

Plenara a recomandat ca în 
centrul dezbaterilor din adună
rile generale să stea modul în 
care a fost aplicată organizarea 
și retribuirea muncii în acord 
global și să se stabilească mă
suri pentru generalizarea aces
tuia în toate sectoarele de pro
ducție ale tuturor cooperative
lor agricole.

Conferințele să analizeze cu 
prioritate modul în care uniu
nile județene și-au îndeplinit 
atribuțiile încredințate de par
tid și să stabilească măsuri pen
tru creșterea rolului lor în rea-

lizarea sarcinilor care stau în 
fața agriculturii cooperatiste.

Cu prilejul adunărilor genera
le și a conferințelor, în întrea
ga perioadă de pregătire a con
gresului se va intensifica munca 
politico-educativă în rîndurile 
țărănimii cooperatiste, pentru 
formarea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste, antrenarea tutu
ror cooperatorilor la 
sarcinilor, în spiritul documen
telor plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971.

Plenara a dezbătut , 
le legate de necesitatea îmbu
nătățirii Statutelor cooperativei 
agricole de producție, Casei 
de Pensii și Uniunilor coo
peratiste, corespunzător cu sta
diul actual de dezvoltare al co
operativelor agricole și a sar
cinilor de perspectivă ale aces
tora. Au fost adoptate propuneri 

modificările la sta- 
stabilit ca acestea să 
dezbătute cu masa 

cooperatori, după

realizarea

probleme-

cuprinzînd 
tute și s-a 
fie larg 
membrilor 
care proiectele definitivate să 
fie supuse spre aprobare celui 
de-al II-lea Congres al Uniu
nii Naționale.

în legătură cu problemele a- 
flate pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul Gheorghe Petrescu, 
Mastan Ruwin, Nicolae Bostan, 
Blaziu Buzaș. Tănase Fanea, 
Gheorghe Guli, Dumitru Ale
xandru, Ion Negoiță. Nicolae 
Hudițeanu, Petru Mihalache, 
Gheorghe Bucă, Vasile Dragoș, 
Dominic Szasz, Leopold Kober. 
Andrei Balint și Dumitru Tu- 
dose.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul 
Pană.

Plenara a adresat 
Comitetului Central 
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se exprimă sentimentele de 
înaltă stimă și prețuire ale ță
rănimii cooperatiste față de con
ducerea partidului nostru, per
sonal față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, preeum și mulțumi
rea fierbinte a tuturor membri-

Gheorghe

o telegramă 
al Partidu-

A
lor cooperativelor agricole pen
tru grija părintească, permanso
ti pe care o poartă progresului 
agriculturii, ridicării nivelului 
de viață material și spiritual al 
țărănimii.

în telegramă se menționează 
că în șirul măsurilor adoptate 
în folosul agriculturii un loc im
portant îl ocupă recenta hotă- 
rire a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind înlesni
rile acordate cooperativelor a- 
gricole de care beneficiază în 
mod direct majoritatea membri
lor cooperatori.

Ne angajăm, se subliniază în 
telegramă, ca împreună cu masa 
largă a membrilor cooperatori 
să stabilim cele mai corespun
zătoare măsuri care să deter
mine punerea mai bine în va
loare a imenselor rezerve și po
sibilități de care dispune agri
cultura cooperatistă în scopul 
creșterii substanțiale a produc
ției agricole, sporirii cantităților 
de produse agro-alimentare des
tinate fondului central al statu
lui, îmbunătățirii retribuirii 
muncii membrilor cooperatori.

Este exprimat angajamentul 
ca în întîmpinarea celui de-al 
doilea congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție să se diepună 
toate eforturile pentru a inten
sifica participarea întregii țâ- 
rănimi cooperatiste la pregătii 
rea temeinică a campaniei agri
cole de primăvară.

In încheiere se spune : Con
siliul Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Produc
ție, exprimând acordul deplin al 
întregii țărănimi la politica in
ternă și externă clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român, 
se angajează să muncească neo
bosit pentru a îndeplini exem
plar sarcinile încredințate de 
partid sectorului cooperatist al 
agriculturii, adueîndu-și, astfel, 
contribuția la măreața operă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

(Agerpres)

CHEMARE Un arhitect
către toate consiliile populare județene

din Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I) 

rale, a două ateliere interșcola- 
re, precum și 7 microferme pe 
lîngă școlile de 10 ani;

— organizarea a 3 complexe 
de laboratoare și a 16 cabinete 
tehnice la școlile profesionale 
și liceele de specialitate;

— pentru educarea moral-ce- 
tățenească, patriotică, prin mun
că și pentru muncă a elevilor, 
se vor organiza acțiuni volur^ar- 
patriotfee, prin care se vor exe
cuta lucrări în valoare de 1 mi
lion lei; din producția ateliere
lor școlare se vor realiza pro
duse în valoare de peste 500 mii 
lei.

Aceste activități se vor desfă
șura sub chemarea: „să facem 
școala noastră cea mai frumoa
să unitate din județ“ și „în fie
care zi o faptă demnă de un 
viitor comunist“.

— pentru permanentizarea ți 
dezvoltarea activității artistice 
de amatori și participarea aces
tora la înfăptuirea programului

adoptat de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din 3—5 noiembrie 1971, 
la manifestările organizate pe 
plan județean și interjudețean, 
vor fi antrenate circa 450 co
lective de artiști amatori;

— în scopul satisfacerii cerin
țelor spirituale mereu crescîn- 
de ale oamenilor muncii și pen
tru o mai deplină valorificare a 
potențialului cultural-artistic al 
județului, în cursul acestui an 
se vor desfășura următoarele ac
țiuni: întrecerea între brigăzile 
artistice de agitație de la orașe 
și sate, la care vor participa 
peste 200 de formații; festivalul 
„Călușarul“, la care vor fi an
trenate 40 de formații; „E,una 
teatrului sătesc de amatori“, cu 
participarea unui număr de 200 
oolective, care vor prezenta 600 
spectacole, al căror repertoriu 
va fi orientat spre valorificarea, 
cu precădere, a dramaturgiei ro
mânești contemporane; festiva
lul cultural-artistic „Sarmis 
1972“ în cadrul căruia vor avea

loc simpozioane, mese rotunde, 
sesiuni de comunicări științifice, 
spectacole artistice. întîlniri cu 
personalități ale vieții cultural- 
științifice, expoziții de artă plas
tică și artă populară etc. Pen
tru cunoașterea, păstrarea și va
lorificarea vestigiilor istorice de 
pe cuprinsul județului, rețeaua 
muzeistică se va extinde cu încă 
5 colecții sătești. In vederea a- 
sigurării unor mai bune condi
ții de desfășurare a muncii po
litice și cultural-educative, uni
tățile culturale vor fi dotate cu 
materiale și aparate de 
că culturală, în valoare 
milion lei;

Consiliul popular, toți 
nil muncii din județul 
doara, 
vor depune eforturi spo
rite pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor asumate, 
contribuind astfel la înfăptuirea 
mărețului program elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, pentru ri
dicarea României Socialiste pe 
culmile înalte ale progresului și 
civilizației.

practî- 
de un

oame- 
Hune- 

se spune î-n încheiere, 
depune

de revistă

o formă sau alta, și în colecti
vele care dispun de auspiciile 
administrative favorabile ale 
intervențiilor amintite. Constați 
dimpotrivă că tocmai în cîteva 
din aceste întreprinderi, 
tetele și birourile organizațiilor 
U.T.C. nu folosesc mijloacele de 
care dispun pentru cunoașterea 
operativă a tuturor aspectelor 
critice din comportarea tineri
lor, dau mai puțină atenție de- 
cît ar merita popularizării nou
tăților tehnice, atragerii cores
punzătoare a tinerilor la mișcarea 
de inovații și raționalizări, ne-

comi-

organizațiilor comunale, pentru 
îndrumarea tinerilor către sec
toarele industriale și semiindus- 
triale, îndeosebi în acțiunea de 
recrutare a celor peste 1500 de 
tineri care ar urma să fie cali
ficați pentru a lucra în aceste 
sectoare, în meserii de mare 
utilitate ale satului. S-ar fi pu
tut realiza pe această cale a co
laborării și alte acțiuni ale or
ganizației cu mecanizatorii, cu 
crescătorii de' păsări și animale: 
consfătuiri și schimburi de ex
periență cu tinerii care lucrează 
în zootehnie, în legumicultură

să realize- 
comitetele 

cu conținut 
social-politic. Este cazul liceului 
nr. 6 lași, al școlii generale ~ 
ducăneni, al liceului din 
câni.

în activitatea consiliilor 
categorii de tineri și a comisii- 

activitate 
preocupare 
atribuțiilor

cial-politice, evitînd 
ze împreună cu 
U.T.C. manifestări

Ră-
Paș-

pe

Sugestiile de colaborare
ducătorii proceselor de produc
ție pot influența pozitiv, pot 
contribui la sprijinirea efortului 
organizației de a consolida tră
săturile conștiinței muncitorești 
la tineri. O privire mai atentă 
asupra , cîtorva parametri pe 
baza analizei cărora îți poți re
prezenta gradul integrării profe
sionale a tinerilor continuă să 
ridice însă multe semne de în
trebare : numărul celor care 
nu-și îndeplinesc normele și ha
remurile de timp rămîne ridi
cat, numărul absențelor nemoti
vate, al învoirilor, al concediilor 
fără plată, fluctuația de aseme
nea, perfecționarea cunoștințe
lor profesionale nu respectă rit
mul real al evoluției specifice 
intr-un domeniu sau altul — 
iar toate acestea se petrec, sub

glițează urmărirea fazelor de 
masă ale concursurilor profesio
nale.

Ca să nu mai pomenim de 
faptul că la sate se constată, în 
cazul unor organizații cum sînt 
cele de la Cotnari, Belcești, 
Tansa, S.M.A. Răducăneni, o 
sferă limitată de preocupări, o 
gamă săracă de forme și meto
de folosite în activitate* cu ti
neretul, că sînt adeseori absente 
activitățile permanente cu în
treaga masă de tineri. Rolul ac
tiviștilor comitetului județean ar 
fi trebuit să fie, în toate aceste 
cazuri, acela al îndrumării or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
în direcția unei colaborări mai 
strinse cu ceilalți factori, pentru 

- generalizarea rezultatelor pozi
tive din industrie sau, în cazul

și pomicultură. N-am întîlnit ni
mic din toate acestea în multe 
locuri.

în altă ordine de idei, chiar 
dacă sînt lăudabile eforturile 
depuse de conducerile școlilor 
și organizațiilor U.T.C. din mu
nicipiul Iași și liceul din Paș
cani pentru organizarea activi
tății lor tehnico-productîve, în 
atelierele special amenajate sau 
în întreprinderile industriale, 
ar fi fost cazul să se constate și 
inerția existentă în organizarea 
activității cercurilor de științe 
sociale, a cabinetelor și puncte
lor de informare și documentare 
politică în popularizarea cărții 
social-politice. O mai bună co
laborare a organizațiilor U.T.C. 
s-ar fi putut realiza și cu biblio
tecile școlare care uită uneori 
să recomande elevilor căiți so-

lor pe domenii de 
există încă o slabă 
pentru îndeplinirea 
specifice ale acestora. Ele se li
mitează la întîlniri periodice oa- 
recari lipsite de finalitate. Este 
firesc să nu faci față multitudi
nii de probleme atunci cînd ne
glijezi tocmai aceste organisme 
colective de lucru care pot con
stitui oricînd un real ajutor în 
întreaga muncă a organizației, 
cînd îți oprești pasul către pro
prii colaboratori la jumătate. Un 
singur exemplu ni se pare eloc
vent. La nivelul municipiului 
Iași unul din 5 tineri este mem
bru al unui organ ales. Nu se 
poate pune în discuție în acest 
caz singularitatea eforturilor a- 
paratului salariat, de vreme ce 
capacitatea de influențare a ma
sei de tineri de către organiza
ția U.T.C. se sprijină pe forța 
unui activ atît de numeros. 
Ceea ce am vrut să spunem 
este că, dacă nu se pornește în 
mod realist de la deficiențele 
existente în relațiile directe ale 
unei părți din activiști cu orga
nizațiile pe care le îndrumă, 
organele însele, în ansamblul 
lor, au de suferit, ele însele 
sînt nevoite să suporte consecin
țe pe care altfel le-ar fi putut 
evita.

(Urmare din pag. 1)

Ralea îi scria . sprijinitorului și mentorului său spiritual că 
foiletînd diferite publicații din țară (printre care „Gin- 
direa">. „Cugetul românesc", „Revista vremii") s-a convins 
tot mai mult că «„Viața românească“ trebuie să ia din 
nou, ca înainte de război, o atitudine militantă. La noi 
(continua el într-o scrisoare din 23 ianuarie 1923), unde 
critica apreciativă e indispensabilă, o revistă nu se poate 
resemna la un rol pur literar. Ea trebuie să aibă o atitu
dine culturală, să dirijeze, *să conducă. Sînt atîtea lucruri 
de combătut si reformat. In primul rînd limba. Se scrie 
la noi groaznic astăzi. Pe urmă, aspectul actual al lite
raturii, artificialitatea voită și nenaturală de a înlătura 
ideile și sentimentele pentru senzații etc.> etc. Și cîte și 
cite altele. De altfel, din cîte am citit, celelalte reviste, 
așteaptă și ele un rol conducător de la „V. r.". Miscellanea 
trebuie mărită pînă la. 10—12 mici rubrici, așa cum e ru
brica Revue de la quinzaine la „Mercur de France". Nu 
credeți și d-voastră ? Iar recenziile sînt sărace și se ana
lizează de obicei cărți neinteresante. Pe cît pot, cumpăr 
eu de aici vreo 100 de volume de mare actualitate. Le 
voi aduce în țară cu mine ca să alimentăm măcar pe un 
an această rubrică.«- E ceea ce confirma că a și făcut 
în scrisoarea următoare- din 23 aprilie 1923, anunțînd pe 
Ibrăileanu : «„In primele zile ale lui Iunie vin la lași și 
sînt la dispoziția d-voastră pentru „Viața românească". 
De cînd am oarecare răgaz mă gîndesc tot timpul la re
organizarea părții informative, care e foarte incompletă. 
Voi. merge zilele acestea la toate revistele pentru 
schimb [...] Cronicile trebuiesc reformate. Voi găsi băieți 
culți, inteligenți și informați, de aici și de la Berlin care 
să ne tie la curent cu foate noutățile. Eu cînd voi veni la 
lași, voi redacta regulat două cronici (una social-politică, 
alta literară). Pe urmă ,-Miscellanea“, recenzii și articole 
în plus. Tn Germania există o Revistă a revistelor care 
rezumează toate revistele, lunar. Ne vom abona și la 
aceea (pe lîngă Bt'bliographie de la France). Vom face, 
în fine, tot posibilul să fim compleți, variați, occidentali», 
într-o altă scrisoare, din 8 mai 1923, sublinia, că pe lîngă 
,-corespondenți permanenfi în Londra, Paris și Berlin", „ne 
trebuiesc și reviste engleze", și că atunci, cînd va veni, 
va expune „diferite planuri de reformă".

într-adevăr, Mihai Ralea, odată reîntors în țară, unde, 
in baza doctoratului luat, la Paris- va deveni conferențiar 
la Facultatea de litere din lași, își va demonstra concret 
virtuțile lui — excepționale — nu numai de strălucit das
căl aar și de publicist. Ibrăileanu — care rămîne, poate, mo
delul nostru suprem de constructor și conducător aplicat 
al unei mari reviste de cultură — îl va integra de îndată 
pe Mihai Ralea în redacție ca pe unul din colaboratorii 
lui cei. mai apropiați și mai eficienți.

Veritabil arhitect de revistă — văzută într-adevăr ca un 
univers de cultură, cu dinamica ei specifică, militantă pen
tru o elevată intelectualitate, multilateral informată, exem
plară ca probitate in atitudine — Mihai Ralea avea să și 
devină director al „Vieții românești“, după ce în 1933, 
cînd. publicația se mută la Bucureștii Ibrăileanu, acum 
suferind, o încredințează discipolului său cel mai apropiat, 
care, la rîndu-i, o preia știind să-și alăture la conducere 
pe un alt geniu al jurnalisticii românești, pe George Că- 
linescu.

Voi. merge zilele acestea l_ ___  ___
schimb [...] Cronicile trebuiesc reformate. Voi 
culți, inteligenți și informați, de aici și de la

T'

*

*

CONCURS
de executare de machete

pentru mărci poștale
Oficiul special pentru editarea și distribuirea timbrelor 

din Calea Griviței nr. 64—66, București, anunță ținerea 
unni concurs pentru executare de machete pentru mărci 
poștale la următoarele tematici:

Medalii olimpice — compusă din 6 valori.
25 ani de la Proclamarea Republicii in România — 
compusă din 3 valori.

Condițiile de participare și alte informații tehnice. Ia 
telefon 14.03.94.
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REDA ȚI Șl FRUMOSUL Șl IUBIREA
IN ÎNȚELESUL LOR MĂREȚ!
MIHAI BENIUC

A cinta pe înțelesul
oamenilor

In istoria omenirii există epoci 
cind frumosul capătă un accent 
cu totul deosebit și este ridicat 
pe scara valorilor pină la ran
gul cel mai înalt, alături de 
bine și de moral, in ințelesul 
cel mai uman al cuvintului. Nu 
e nevoie să spun că in general 
popoarele tind spre frumos — 
ește o lege a vieții aceasta ! — 
și abia de mai arc rost să a- 
mintesc că vechii eleni au pur
tat războiul Troiei — chiar de 
istoricește n-o fi fost tocmai 
așa — pentru frumoasa Elena, 
iar Făt-Frumos din basmele 
românești trece prin toate pri
mejdiile. ca să cucerească pe 
Ileana Cosinzeana. Dar exi-te 
epoci propriu-zis istorice din 
ultimele 3 000 de ani. definite 
prin cultul frumosului, cum a 
fost secolul numit al lui Perl
ele, și, pornind 
del, Renașterea italiană. Marele 
filozof Piaton punea semn de 
egalitate intre 
Cu ani in urmă, zece ori cinci
sprezece, mi s-a părut că noi 
înșine istoricește, prin socialism 
și comunism, pătrundem într-o 
epocă analoagâ Renașterii. După 
aceea am auzit colegi spunind 
că a trecut vremea calofiliei ! 
Dacă prin aceasta s-ar înțelege 
combaterea tendințelor de a po
lci adevărul, deci de a-1 dena
tura. n-aș avea nimic împotri
vă. Dar nu acesta a fost cazul, 
uneori aluneeîndu-se spre tere
nuri insalubre, care contravin 
esteticului și artisticului.

Or, arta, toate artele, sint 
chemate să cultive frumosul, iu
birea, tot ceea ce înnobilează 
omul, desigur fără vreun drept 
de a contraveni adevărului vie
ții. De aceea nu pot fi decit cu 
entuziasm primite îndemnurile 
către scriitori și artiști ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, din 
ultimele documente de partid, 
de a cultiva frumosul și iubirea 
așa cum se . manifestă ele 
viața noastră socialistă, plină 
eroism și devotament și 
arare ori de sacrificii, dar 
lipsită de cohflicte reale în con
dițiile luptei pentru mai bine. 
Aceasta e substanța artei — gă
sirea cuvintului ce exprimă a- 
devărul. cum spunea Eminescu. 
și el totdeauna l-a găsit pe cel 
mai adevărat, și simultan cel 
mai frumos ori măcar cel mai 
potrivit, cum ar spune Arghezi.

Documentele de partid, nu nu
mai părțile lor ce direct se 
adresează artiștilor și scriitori
lor, ci toate, constituie deschi
derea unui larg orizont spre zo
nele vieții unde socialismul în
cepe să rodească tot mai abun
dent și unde pentru educarea 
și delectarea in spiritul omeniei 
comuniste, sint incă atitea de 
făcut. Am certitudinea că ne 
găsim in pragul, peste care am 
pășit, al unei noi Renașteri cu 
frumuseți ale vieții ce se cer 
întruchipate, nu după modele 
vechi, dar nici absolut noi, cu 
preluarea creatoare a tot ceea 
ce. țara noastră și civilizația 
umană ne oferă ca zestre elabo
rată cu

de la acest mo-

bine ?i frumos.

in 
de 
nu 
nu

Dar adevărul vieții, dacă nu 
ești istoric ori paleontolog nu-1 
cauți în trecut, decît cel mult 
ca pretext, cum fac tragicii 
greci. Shakespeare sau alți au
tori de opere literare sau artis
tice. Epoca noastră care este a 
marilor progrese tehnico-știin- 
țifice și a comunismului, care 
indiscutabil va aduce după sine 
totala abolire a exploatării omu
lui de către om și pină la urmă 
a războaielor, moștenește ade
văruri a căror frumusețe abia 
ne-o putem imagina, chiar dacă 
nu o dată asistăm doar la chinu
rile facerii.

S-ar putea ca mulți artiști să 
aibă destinul doctorului Faust 
din opera lui Goethe. să trăias
că cea mai fericită clipă a exis
tenței lor in previziunea unui 
viitor fericit pentru omenire. In 
România socialismului multila
teral dezvoltat ni se oferă, ca 
scriitori, nu clipe, ci multe zile 
de acestea. Tălmăcită in sensul 
zilelor noastre, ni s-ar potrivi 
de minune expresia lui Hora- 
țiu : Carne diem ! — sau mai 
simplu : Nu pierde ocazia. E 
atita tinerețe, atita dragoste, a- 
tîta entuziasm și. nu o dată, 
atita dramatic zbucium, care 
toate, se cer cintate pe ințelesul 
oamenilor, spre înălțarea 
sufletească prin frumos.

Și totuși mai există și azi o 
iubire — stas — o iubire in care 
totul e călduț. Marea complexi
tate a acestui sentiment o intîl- 
nim încă rar in dramaturgia 
noastră, iar în cinematografie nu 
o întilnim aproape deloc.

Acest lucru e cu atit mai sur
prinzător cu cit poporul nostru 
a știut întotdeauna nu numai 
să iubească ci să și vorbească 
despre dragoste prin Eminescu, 
Blaga. Brâncuși. Arghezi, Lu- 
chian și atiția alții.

ROMULUS VULPESCU

„Salutare, locuri

Salutare, cer albastru, / 
Văi și dealuri, aer viu!... / 
Salutare, Românie !... / Mi
nă, mină, surugiu ! / Pribe
gind in țâri străine, / Ani în
tregi am suspinat, / Și din 
trista-mi depărtare / Sufle- 
lu-mi întraripat / Către Du
nărea cea lată / Mă făcea ea 
să reviu : / Dunărea mă re
aduse... / Mină, mină, suru
giu ! / Recunosc orice pote
că. / Orice ramuri, orice 
flori... / Patria-mi își desfă
șoară Cimpii vecinie rodi
tori ! / Iată punțile de birne, 
Morile, izvorul viu... / Acea 
culme înverzită / O revăd 
precum o știu... / Mi-a văzut 
copilăria... / Mină, mină, su
rugiu !

SANDA MANU

o Iubirea mișcă soarele,

lor

ELLY ROMAN

ION MARINESCU

Poporul nostru a știut
întotdeauna
să iubească

Nu putem vorbi cu adevărat 
despre iubire decit dacă ii în
țelegem sensurile ei majore. Ea 
nici nu are alte sensuri. Cei 
care încearcă să i le reducă la 
exaltări sau angoase, cei care 
o privesc doar ca pe uh act fi
ziologic sau o coboară in bana
litate și derizoriu nu vor fi nici
odată creatori, tn ceea ce mă 
privește ori de cite ori am avut 
prilejul să înfățișez .iubirea 
m-am străduit s-aduc pe scenă 
tot ce-am găsit mai bun in mine. 
Dar meseria de actor e depen
dentă. Noi trebuie să dăm via
ță unor texte, și, fără a avea 
pretenția ca toate să aibă va
loarea celor pe care le-au scris 
Shakespeare, Cehov. Ibsen, 
Miller așteptăm să găsim în ele 
autenticitate. Din păcate, pe 
lingă piese de valoare in care 
viața își capătă adevărata ei 
dimensiune se mai strecoară pe 
scenele noastre pastișe jalnice, 
„făcături“ în care replici de 
nerostit încearcă, și firește, nu 
izbutesc să definească situații 
false.

Cind spun acestea mă refer 
bineînțeles 
românească.
stadiul cînd 
teatru nu se 
după ce-și arătau entuziasmul 
față de parametrii producției 
și nu se sărutau decît după un 
vajnic angajament că vor 
păși norma.

și la dramaturgia 
Desigur am depășit 
eroii pieselor de 
priveau galeș decît

sfinte...“ Unui sentiment înalt
Oricum le-am considera 

etic sau estetic— dragostea 
mamă, cea de soție, dragostea 
de iubită, cea de copii, iubirea 
de frate, cea de prieten, iubirea 
de semen nu sunt decît petale- 
le-surori ale unei singure flori : 
iubirea de neam și de țară, alt
fel spus, patriotismul, cuvin! de 
esență, înmiresmat de istorie și 
de sacrificii, atit de-adeseaori 
lătrat de buze care-1 spurcă, în- 
durerind aerul din preajmă.

A-ți celebra maica, recunos
cător pentru laptele supt, soția
— pentru copilul născut, prun
cul — pentru surîs, iubita — 
pentru sărut, fratele — pentru 
că-ți răscumpără viața cu moar
tea lui. amicul — pentru reazim 
la ananghe. aproapele — pen
tru că există nu-nseamnă decit 
a-ngenunchia spre-a atinge, cu 
fruntea și cu gura, țarina pe 
care umbli și care ți-a trfecut în 
trup. urcîndu-ți-o prin tălpi, 
toată puterea osemintelor stră
moșești — străbunii tăi și-ai ce
lor pentru care-ți arde iubirea
— întemeietorii de țară și stră
jerii ei, care s-au făcut pămfnt 
apărind pămîntul al cărui strat 
roditor l-au sporit, ingroșindu-1, 
intru siguranța pasului nostru 
de astăzi, așa precum cuviința 
moștenită și virtutea prezentă 
ne spun s-o facem, la rîndu-ne, 
pentru cei de miine și de mai 
apoi.

Cînd n-ai morți scumpi subt 
brazdă, nu pentru tine se ridică 
piinea semănată, și ți-e sălcie-n 
gură apa din fîntîni, te-neacă 
aerul pe care-1 sorbi, și nici un 
foc nu-ți dezmorțește carnea. A- 
colo, în străini, nu-i țara ta : ea 
este-n locul unic, fermecat, in 
care crești păzit de amintiri și 
duci pe talpa goală pulberi le
gendare.

Și cînd încrîncenați de para 
mistuitoarei patime de neam și 
de pămîntul țării, cu ochii-n- 
rourați de lacrimi, cu vocea ră
gușită de-atît dor — nu ne pu
tem încumeta să ne glorificăm 
iubirea și nici să căutăm cu- 
vîntul virgin, cel nerostit de ni
meni — ca să șoptim măcar, ori 
ca să scriem România, atunci 
deschidem cartea versurilor 
vechi la foaia unei poezii uitate, 
de prin 1872, Reîntoarcerea lui 
Macedonskî :

de să-i dăm o expresie 
nobilă, ferită
de vulgarități

Ce bine ar fi dacă și noi, cre
atorii, am reuși să comunicăm 
semenilor noștri, prin lucrările 
noastre, tot atit de lapidar, dar 
tot atit de cuprinzător, cum a 
tăcut-o secretarul general ai 
partidului, ideile majore ce ne 
frămintă.

Redarea 
ei măreț, 
lucru atit 
prlnzător, 
oră, trebuie să meditezi asupra 
lui, pentru a reuși să-1 cuprinzi 
in creația ta, atunci cind vrei 
s-o închini acestui inălțător sen
timent care este dragostea.

Muzicii noastre ușoare, care 
se inspiră, in general, din acest 
subiect generos și veșnic vala
bil, îi revine, după părerea mea. 
o sarcină specială pentru tradu
cerea in fapte a minunatului în-, 
demn, adresat desigur tuturor, 
creatorilor. De ce, sarcină spe
cială ?, Pentru că în acest sector 
se comit cele mai dese atentate 
la conținutul nobilei recoman
dări.

. Unui conținut măreț ii convin 
numai mijloace de expresie mă
rețe, desigur nu in sensul canti
tății, ci în acela al calității. 
Cum am putea oare potența just 
sentimentele pe care le descriem 
fn cintecele noastre, dacă mate
rialul muzical care le vehicu
lează se „sprijină“, de prea 
multe ori, pe melodii simpliste, 
neexpresive, melodii care sînt, 
după cum îmi spuneau, revol
tați, unii tineri cu care m-am 
întreținut de curind despre as
pectele muzicii noastre ușoare, 
„o insultă adusă inteligenței 
noastre“. Trebuie să recunosc, 
cu oarecare tristețe, că. inci
tați de mine, interlocutorii mei 
mi-au dat multe, mult prea 
multe exemple, cu a căror de
suetudine a trebuit să fiu de, 
acord.

Cum să redai înțelesul măreț 
al celui mai măreț dintre senti
mente, dacă tu compozitor ești 
de multe ori și cu prea mare 
ușurință, de acord cu texte, 
care nu numai că nu sint poe
zie. dar nu sint nici măcar „tex
te“, ele fiind adesea o înșiruire 
de banalități, vulgare prin în
săși lipsa de elevație !

Și, desigur că vorbind de re
darea dragostei în lucrările noa
stre, nu ne putem opri numai 
la dragostea dintre el și ea, ori- 
cit ar fi de determinant acest 
sentiment in viața noastră. Este 
obligatoriu să cuprindem în a- 
ceeași sferă de elevată inspira
ție și dragostea de patrie, de 
natură, dragostea de semenii 
noștri, dragostea de dreptate, de 
omenie, de cinste și nu la urmă, 
dragostea de o lume mai bună, 
care se construiește, nu ușor, 
sub ochii noștri. Această lume 
nouă in devenire are nevoie și 
de modestul nostru ajutor, dar 
oferit de pe poziția unei înalte 
exigențe, pe care sînt sigur că 
toți compozitorii noștri îl oferă

iubirii in înțelesul 
este un program de 
de vast, atit de cu- 
incit zi de zi, oră de

„Iubirea [care] mișcă soarele și 
celelalte stele“, spune Dante in 
versul final al Divinei Comedii; 
metaforă a unei axiome pe care 
nimic n-o poate infirma. Dimpo
trivă. Energia nucleară care l-a 
trimis pe om în cosmos o con
firmă. Știm bine că secolul că
ruia ii aparținem este dăruit in 
întregime tehnicii, care-și depă
șește secundă de secundă pro
priul record la săritura în înăl
țime. Dar poate pentru că nu 
cred in legenda ucenicului vrăji
tor, pentru mine ca individ și 
artist, esențial rămine omul cu 
cea mai minunată însușire a sa 
— putința de a iubi. De a iubi 
în sensul de a se dărui. A se 
dărui cu tot ce are mai bun o- 
nlului de lingă el, copilului său, 
meseriei sale, patriei sale...

A reda, iubirea in ințelesul ei 
măreț inseemnă a reda iubirea 
in unicul sens pe care noțiunea 
de a iubi o are : Iubire — stare 
de grație.

Iubire’— bogăție supremă, pu
tere titanică, forță activă pusă 
în slujba oamenilor.

'A iubi înseamnă a putea totul 
in sensul 
lui.

Iubirea 
formanțe 
vansat aparat n-o atinge. Neagă 
cunoașterea biologică, transfor- 
mînd-o uneori prin jertfă în tri
umf suprem al vieții.

Stau mărturie miliarde de eroi 
majoritatea necunoscuți. îi nu
mesc Antigona sau căpitanul 
Scott, sau Che Guevara'sau atiția 
alții. Și dacă accept metoda 
de a afirma prin negație, trebuie 
in orice caz să spun că Iubire nu 
iriseamnă să fii iubit; cuvintele 
sint înșelătoare și pline de cap
cane. Știm. Cuvintu] iubire poate 
să acopere și el meschinărie, 
murdărie, egoism, crimă și întu
neric. Voi pune odată, nu știu 
cind. dar voi pune în scenă pie
sa „Căsătoria“ de Gogol. Voi 
ride rău și crud de cei ce rostesc 
.»iubire“ și înțeleg „cuptor“, de 
cei ce rostesc „om“ și înțeleg 
„vită“.

Voi pune odată poate un spec
tacol despre Tristan și Isolda. 
cea mai pură legendă despre 
dragoste și prietenie din toată 
istoria literaturii, fără Iago. fără 
părinți potrivnici. Umbra nu se 
așterne nici pe fața omului în
șelat pentru că și iubirea lui în
seamnă autodăruire. Caut să nu 
ostenesc afirmind interesul pen
tru omul ..cel simplu de lîngă 
noi“ oare păstrează în el poten
țiale uriașe și sigur nebănuit 
posibil de a fi deslănțuite in sens 
constructiv dar prin acel obișnuit 
și miraculos fenomen căruia îi 
zicem :

Iubire și respect față de om.

neprecupețit, cu entuziasm, ta
lent și conștientă dăruire, cu 
dragoste, in înțelesul ei măreț.

și celelalte stele

„Redați în arta mărețele transformări socialiste ale țârii, 
munca clocotitoare a milioanelor de oameni ; veți găsi și contra
dicții și conflicte reale, nu închipuite, și fapte mărețe emoționante, 
demne de numele de om !

Redați și frumosul și iubirea în înțelesul lor măreț !"

NICOLAE CEAUȘESCU

■GLASURILE
PATRIEI

binelui și al adevăru-

singură reușește per- 
pe care nici cel mai a-

dăirui, dacă este nevoie, întrea
ga ta ființă.

Iubirea, dragostea, constituie 
parte integrantă a principiilor 
etice, dezbătute amplu de între
gul nostru popor, ele promovînd 
și educind iubirea față de popor 
și capacitatea de a te dărui lui, 
iubirea de patrie, de pace și so
lidaritate internațională, dragos
tea față de marile idealuri u- 
maniste, față de propriile idea
luri. față de profesiunea aleasă, 
dragostea pentru frumos, pen
tru artă, iubirea de- părinte și 
față de părinte, dragostea de 
prieten... De aceea, cred că nu 
poate exista fericire, fără capa
citatea de a iubi.

îndemnul Secretarului Gene
ral al Partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresat 
oamenilor de artă, se referă in 
primul rind la iubirea față de 
omul alături de care visezi să 
trăiești sau cu care îți împărți 
viața, iubire care nu se poate 
împlini, excluzind celelalte „iu
biri" pe care le-am amintit, ci 
— dimpotrivă. Sintem chemați 
să cintăm sau să oglindim, cu 
mijloacele specifice fiecărei ar
te, acea iubire întemeiată pe 
stimă reciprocă, iubirea care 
înalță și dă aripi, iubirea care 
creează climatul necesar desă
vârșirii personalității fiecăruia, 
iubirea sinceră, care să poată fi 
transmisă urmașilor, întregii co
lectivități, societății evoluate de 
rrtîine.

De foarte multe ori s-a mani
festat o înțelegere îngustă a 
noțiunii de iubire, coborînd-o la 
vulgaritate sau la actul primar. 
Artistul trebuie să redea iubi
rea. comunicind cu spectatorii, 
solici.tindu-le nu instinctele ci 
capacitățile psihice și spirituale. 
Numai atunci vom putea vorbi 
de iubire, „IN ÎNȚELESUL ” 
MĂREȚ".

ce este vast este și adevărat ; 
iubire și dreptate „in mic“ nu 
există, o „oarecare măsură“ 
este falsă măsură.

Sa te simți dator uitînd de 
pretenții, să nu ai granițe între 
nevoile proprii și cele ale lumii, 
să iubești necondiționat și chiar 
neștiut, să fulgeri cu natura, să 
ființeze în corpul tău corpul o- 
ceanului, fluxul marii luimi pe 
marea traversă. mergind în 
tine, simțindu-i suferințele. în
demnul și strigătul de victorie, 
să fii tu însuți, toate acestea 
înseamnă putere. artă. Și tot 
acest, spațiu al iubirii prin mul
tiplele forme de manifestare ale 
ei se cheamă UMANISM. Uma
nismul zilelor noastre.

HOREA POPESCU

Omagiu suprem adus
demnității omului

EI

SANDA TOMA

A prețui dragostea
de adevăr și de dreptate

Dacă dragostea ar fi un co
pac —•_ ar avea, fără-ndoială 
rădăcinile adine înfipte în su
ferință și sacrificiu.

Iar puiul de om — și 
mădlt din suferință și 
ciu — ar trebui să fie în

el piă- 
sacrifi- 

ciu — ar trebui să fie învățat de 
semenii lui virstnici, să se ca
țere in copacul iubirii eu în
credere și cu grijă.

Cu încredere — pentru că 
printre ramurile lui stufoase va 
găsi îmbrățișarea’ moale și caldă 
a dragostei părintești, a dragos
tei de frate și de prieten ; cu 
grijă — pentru că va intîlni 
cioturile reci și aspre ale iubi
rii de sine, ale egoismului șl 
indiferenței.

Cu încredere și grijă trebuie 
învățat să culeagă fructele iu
birii, pentru că nu tot ce stră
lucește durează și nu tot ce-i 
bun este și frumos.

Dar ma.i ales trebuie învățat 
să prețuiască cu încredere și 
grijă — pentru ca să-l poată 
folosi toată viața — Cel mai de 
seamă fruct din pomul iubirii : 
dragostea de adevăr și de drep
tate.

LUCIAN GIURCHESCU

Nu intensitatea
clamării, ci dovedirea,

artistică

SABIN BÂLAȘA

Spațiul iubirii

Se spune , că dacă nu iubești 
teatrul ci te iubeși doar pe tine 
in teatru, mai devreme sau mai 
tirziu, te paște automulțumirea. 
deci, implicit, ratarea. Cum însă 
nu s-a inventat încă un aparat 
detector al sentimentelor, e 
greu de spus : „X iubește tea
trul“, iar „Y doar propria-i 
persoană“.

Ceea ce se poate afirma fără 
ajutorul unei miraculoase ma
șini, este laptul că „X e cinstit 
în meserie“ iar „Y trișează“. 
Or, cinstea rămine, sau mai bine 
zis, este primul 
iubirii.

A fi cinstit pe 
Iar cu a respecta 
pe spectator ; a crede in piesa 
pe care vrei s-o joci ; a vrea 
să spui ceva eu această piesă, a 
căuta continuu să te perfecțio
nezi, a-ți place teatrul ca act de 
artă și nu doar ca trambulină 
socială etc., etc. Adăugind 
„etc.“ am vrut să subliniez un 
adevăr la indemina oricui : nu 
poți cuprinde in citeva fraze 
complexitatea noțiunii de cins
te artistică. Deci fiecare poate, 
trebuie să adauge din propria-i 
experiență. Ceea ce e, după 
mine, important, nu e intensi
tatea clamării verbului ,.a iubi“ 
sau a afirmației : „eu sint 
cinstit“, ci dovedirea lor în 
munca de zi cu zi. în acea 
muncă dificilă de căutări, de în
doieli, de confruntări. Iubești 
cinstit scena cind pricepi diver
sitatea modalităților și price- 
pindu-le excluzi (iertați-ne re
petarea. dar e intenționată) ex
clusivismul.

Poate că înțelesul cel mai fru
mos al iubirii este acela că ea 
constituie omagiul pe care omul 
il aduce propriei sale demnități. 
Fiindcă se însoțește de o dărui
re care nu-și așteaptă răsplata 
și-și află bucuria în ea însăși. 
Fiindcă se acompaniază de o 
regenerare lăuntrică smulgîndu- 
ne din obișnuință, din coerența 
mașinală, din inerție, dezvfl- 
luindu-ne din nou lumea și sensul 
ce se află închis ca un sîmbure în 
lucruri. Fiindcă se întovărășește 
de un efort de cunoaștere a ce
luilalt, a celorlați, a universu
lui. Cu un cuvint. deoarece este 
chipul prin care conștiința își 
măsoară hotarele și nostalgiile 
călătorind pe unul din itinera
rul« esențialului.

Oamenii scenei știu, de aceea, 
cit este de greu să dai viață a- 
cestui simțăminț care, ori 
cite ori e numai mimat sau 
mine in zonele periferice, 
vine rizibil și e pedepsit 
ridicolul. Actorul ispășește 
deauna vina de a-1 juca nesin
cer și fără gravitate, 
poate, incă un semn 
prinsul lui artificial, 
se ! răzbună și că el 
marea încercare a omului. Dacă 
interpretul il exprimă doar ca 
o vrajă fără orizont. nătîngă, 
sau ca o beție, ca o răzvrătire a 
instinctelor, sala izbucnește în 
ris recunoscind astfel că ele 
sint formele lui ratate, dezas
truoase.

Sub lumina reflectorului, dea
supra solului, ca și în viața de 
fiecare zi iubirea respinge ego
ismul, refuză mediocritatea, re
pudiază minciuna legitimîn- 
du-se înainte de orice ca un 
har al spiritului și1 ca o mani
festare a setei noastre de ab
solut.

component al

scenă e simi- 
seară de seară

de 
râ
de-
cu 

tot-
trudă de înaintași.

GHEORGHE VITANIDIS

0 formă importantă
de a te dărui marilor
idealuri comuniste

Ancheta realizată de

BOGDAN GHIȚA-ULMU

ceea ce-i. 
că in cu- 
impostura 
reprezintă

nu se insu- 
Nici voința și 
nu il dovedesc

«

umanismul

; ■

&

A îndrăgi, a iubi, a te dărui, 
sînt trăsături universal’ umane, 
fără de care viața ar fi searbă
dă, n-ar avea nici un sens. Iu
birea, dragostea, au ciștigat în 
dimensiuni o dată cu evoluția 
civilizației omenești, societatea 
noastră socialistă atribuind no
țiunii de iubire noi sensuri, noi 
dimensiuni. A iubi înseamnă a

Arta este un act de generozi
tate. o manifestare a dragostei, 
o capacitate de a iubi. Aceasta 
este dotația ; ea 
șește, se arfe, 
nici ambițiile 
pe autor. Cîmpul artei este cel 
al „îndrăgostiților“, al pasiona
lilor ce aprind flacăra spiri
tualității noastre ascendente. 
Nimeni nu este „geamăn cu 
veșnicia“ dacă nu are dotația 
dăruirii totale.

Dragostea față de îndeletni
cire este cel mai decis egoism. 
Generozitatea se afirmă dincolo 
de profesionism ; ea vizează 
direct viața omenirii, societa
tea, idealul. Adevăratele mani
festări sînt intre viață și viață ; 
opera este doar cîmpul de exer
cițiu. catalizatorul. Numai ceea

Apariația — într-o ținută grafică irepro
șabilă — a primului număr al revistei 
..Viitorul Social“ ne determină să ne oprim 
de data aceasta numai asupra acestui eve
niment publicistic.

Este cunoscut faptul că în perioada . 
antebelică, sociologia românească s-a afir
mat cu tărie, propunînd modele și metode 
cu caracter de pionierat în sociologia mon
dială. Numele unui sociolog ca Dimitrie 
Guști, ajunsese să fie cunoscut în lumea 
întreagă. Școala sociologică de la Bucu
rești devenise o instituție care constituia 
un model pentru sociologii de aiurea. Se 
monografiaseră. după metode în bună mă
sură științifice sute de localități, se făcu
seră anchete cu caracter social pe diferite 
probleme. Cu toată dezvoltarea pe care a 
cunoscut-o sociologia antebelică, cercetă
rile contemporane, marxiste, (din neferici
re însă relativ puține) au stabilit și limi
tele care au caracterizat știința și practica 
sociologică din acea perioadă, și care se 
pot rezuma. în linii mari, la două aspecte : 
în primul rînd, vicierea de către concepții 
idealiste, străine materialismului dialectic 
și istoric a modului de abordare și a re
zultatelor cercetărilor, cit și, în al doilea 
rînd, — și asta datorită regimului politic 
bazat pe exploatare — palida luare (dacă 
nu chiar neglijare totală) în considerare de 
către puterea politică a rezultatelor izvorî- 
te din cercetarea sociologică pe teren.

După preluarea puterii politice de către 
clasa muncitoare -n alianță cu țărănimea 
muncitoare sub conducerea încercată a 
Partidului comunist, cu toate că noile 
realități care se puneau în fața puterii po
litice intraseră într-un profund proces de 

transformare revoluționară — și care tre
buiau deci Cercetate — datorită unor con
cepții dăunătoare, rolul științei sociologice 
a fo'st subapreciat, neglijat și chiar negat. 
La sesiunea Marii Adunări Naționale din 
20—22 decembrie 1965. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „în domeniul științelor 
sociale și-au făcut loc fenomene de super
ficialitate, de îngustime de vederi și de 
vulgarizare a unor teze teoretice, ceea ce 
a determinat scăderea nivelului științific al 
cercetărilor, tratarea neștiințifică a unor 
probleme ale vieții noastre sociale aflate 
în plin proces de transformare revoluțio
nară, precum și a unor probleme ale dez
voltării societății contemporane. Nu a fost 
înțeleasă însemnătatea sociologiei ca ști
ință socială, negîndu-se rolul ei în socie
tatea socialistă. Toate acestea au avut 
drept rezultat frînarea gîndirii științifice 
și a cercetărilor în domeniile respective, 
rămînerea în urmă într-o serie de sectoare 
dintre cele mai importante ale cercetării 
științifice“. De fapt, începînd cu această 
dată, cercetarea sociologică și învățămîntul 
sociologic au fost repuse în dreptul lor. 
„Cercetătorii din domeniul științelor so
ciale — spunea secretarul general al parti
dului la Congresul al X-lea — trebuie să 
contribuie la lămurirea problemelor, la în
țelegerea fenomenelor actuale, căutînd a- 
ceasta nu numai în tomuri, care, firește, 
au importanța lor teoretică. Răspunsurile 
la problemele zilei de azi ei trebuie să le 
găsească în primul rînd în viață 1 Numai 
așa își vor face datoria de oameni de ști
ință comuniști, se vor dovedi în stare să 
ajute operei conștiente de făurire a socie
tății noi“.

Apariția unui organ teoretic în domeniul 
cercetării sociologice, în care să se dezba
tă problemele zilei și în care să se releve- 
ze realitatea socială în complexitatea și 
mutațiile ei profunde, ca un ajutor dintre 
cele mai de seamă pentru deciziile con
știente politice, devenise necesară.

„Viitorul social" apare sub îndrumarea 

Academiei de Științe Sociale și Politice și 
a Comitetului Național de Sociologie care 
este alcătuit din personalități de frunte ale 
vieții noastre politice și științifice. Cele a- 
proape patru sute de pagini ale revistei 
cuprind în sumarul lor, intr-o chibzuită 
proporție și fericită armonie, domenii din
tre cele mai variate : de la problemele cu 
caracter de largă generalizare, la cercetă
rile pe teren, de la comentariile unor pro
bleme de specialitate la sociologia artei 
(domeniu de o mare importanță și cu totul 
nou în cercetările noastre), de la reflec
tarea activităților și rezultatelor școlilor

După Cuvînt înainte, semnat de Miron 
Constantinescu („Viitorul social“ trebuie 
să devină și un mijloc eficace de rostire și 
de exprimare a gîndirii sociologice vii"), 
profesorul Manea Mănescu publică un 
succint dar riguros material privind 
„Prognoza dezvoltării economice și socia
le a României socialiste", în care sînt nu
mite principalele domenii și atribuții ce 
revin Comisiei Centrale de Partid și de 
Stat însărcinată cu studierea prognozelor 
ca și comisiilor de prognoză pe ramuri. 
Sarcinile care stau în fața acestor organis
me vor deveni, în bună măsură, program

sociologice de peste hotare la viața științi
fică internă și internațională. O amplă 
secțiune care cuprinde Note de lectură și 
Recenzii asupra cărților și studiilor româ
nești și străine (care ar putea servi drept 
model și pentru alte reviste, chiar și pentru 
cele literare) oferă cititorului o informare 
multilaterală și la zi. 

de lucru pentru o revistă care se 
„Viitorul social". Căci așa cum 
liniază în articol : „Trecerea la o 
te largă și sistematică în domeniul elabo
rării prognozeloi economice-sociale mar
chează o etapă importantă în perfecțio
narea sistemelor de conducere și de pla
nificare, o nouă și concludentă expresie a 
caracterului științific al politicii Partidului 
Comunist Român, politică ce urmărește 
îmbinarea organică și armonioasă a inte
reselor prezente și viitoare ale națiunii 
noastre“.

Un amplu studiti, care ar putea consti
tui nucleul unei cărți de o deosebită ac
tualitate, publică profesorul Valter Roman: 
„Știința și puterea“. Această problemă, 
atit de stringentă pentru zilele noastre, în 
condițiile revoluției științifice și tehnice și 
a întrecerii dintre cele două sisteme social- 
politice din lumea contemporană, cînd 
politizarea științei și științifizarea politicii 
sînt realități incontestabile, găsește în ar
ticolul pomenit o primă încercare nuli 
amplă de analiză în lumina concepției co
muniste. „Elucidarea problemei corelației 
știință-politică, știință-stat apare cu atît 
mai complexă, cu cît, contrar unor păreri 
ale unor teoreticieni — Marx și Engels nu 
ne-au lăsat nici o indicație specială și di
rectă în această problemă atît de arzătoa
re a contemporaneității“ (pag. 22). Auto
rul face și un scurt excurs istoric al aces
tei relații, însă ponderea articolului cade 
pe descifrarea unor corelații precum : cea 
dintre „cercetarea pașnică și cercetarea 
militară" ; „pericolul unei subordonări im
perative a științei față de stat“ ; „primatul 
politicii față de știință“ ; „evoluția corela

cheamă 
se sub- 
activita-

ției știință-putere politică în țările capita
liste și socialiste" ; „raporturile dintre ști
ințele sociale și puterea politică" .■ „acțiu
nea ambivalență a științei" ; „problema li
bertății științei, a libertății creației în ge
neral".

Trebuie să semnalăm, de asemenea, ar
ticolele semnate de Constantin Vlad 
(Democrație, creație și acțiune socială), 
Al. Bărbat (Cercetarea sociologică zonală), 
Nicolae S. Dumitru (Nu terapie, ci struc
turarea și restructurarea realității), Virgil 
Constantinescu (Precizări preliminare la 
studiul sistemului sociologic al lui Dumitru 
Drăghicescu), Haralamb Culea (Formalis
mul concepției sociologice gurvitchiene a- 
supra cunoașterii),Dragoș Vaida (Informa
ția și științele sociale).

Cercetările pe teren cuprind studii des
pre mobilitatea intergenerații, implicațiile 
socioprofesionale ale automatizării produc
ției, integrarea în muncă a muncitorilor 
noi angajați, fenomenul migrațional și 
efectele lui în satul românesc contemporan 
etc. Dintr-un sumar, pe care nu-l putem 
epuiza nici măcar în treacăt aici se mai 
cuvine să remarcăm articolul lui Miron 
Constantinescu despre Previziunea în con
cepția sociologică a lui A. D. Xenopol, 
ca și cel dedicat de Vladimir Trebici 
Îmbătrînirii demografice a populației 
României.

„Viitorul social" a debutat sub auspicii 
dintre cele mai bune, situîndu-se de la 
primul număr între publicațiile noastre ca 
una din revistele cele mai temeinic anco
rate în realitățile și în politica statului 
nostru.
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SPRIJINUL SECURITĂȚII EUROPENE Gustav Husak l-a primit

pe ambasadorul român la Praga _ «yÉAÙTÀTI CAPITAI ISTE

Reuniunea consultativa de 
ce-

de la Bruxelles
a reprezentanților 

opiniei publice

ale dezvoltării relațiilor 
prietenie și colaborare ale 
lor două țări, precum și în 
probleme internaționale ac
tuale, în special privind secu
ritatea europeană, transmite 
agenția TASS.

Secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Gus
tav Husak, f-a primit, miercuri, 
pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România Ia Praga, 
Teodor Haș.

Tn timpul convorbirii, care a 
decurs într-o atmosferă 
tenească, tovărășească, 
fost abordate probleme ale 
dezvoltării continue a relații
lor între cele două partide și 
țări.

prie-
au DRAMA PRIBEGILOR

Cuvînfarea reprezentantului român
în capitala belgiană au con

tinuat lucrările reuniunii consul
tative a reprezentanților opiniei 
publice din 27 de țări din Eu
ropa consacrată discutării pro
blemelor securității și cooperării 
pe continent. Au luat cuvîntul 
personalități reprezentând orga
nizații sociale și diferite ten
dințe politice care și-au expus 
punctul de vedere asupra unor 
aspecte ale realizării securității 
și cooperării în Europa.

In cursul zilei de miercuri au 
vorbit Robert de Gendt, secretar 
internațional al mișcării mon
diale a muncitorilor creștini, 
Reino Oittinen, președintele Co
mitetului finlandez pentru se
curitate, A. P. Sitikov, preșe
dintele Camerei Uniunii a So
vietului Suprem a U.R.S.S., 
J. Terfve, fost ministru, vicepre
ședintele Partidului Comunist 
din Belgia, Ragnar Grimson, 
membru al Comitetului Execu
tiv ăl Partidului Progresist din 

, Islanda, Luciano de Pascalis, 
- membru al conducerii Partidului 

Socialist Italian, Raymond Bous
quet, ambasador, deputat in 
parlamentul francez, Halina Ski- 
bniéwska, vicepreședinte al Sei
mului Republicii Populare Po
lone, alți participanți din dife
rite țări europene.

în numele delegației române 
a vorbit profesorul Traian Io- 
nașcu, președintele Comisiei ju
ridice a Marii Adunări Națio
nale, care prezentînd poziția 
țării noastre in problemele se
curității și cooperării europene, 
a subliniat activitatea intensă și 
constructivă desfășurată de 
România, contribuția acesteia 
atât pe planul relațiilor intersta
tale, cit și pe cel al opiniei pu
blice la îmbunătățirea climatu
lui politic pe continent, la afir
marea și avansarea ideii de se
curitate. la amorsarea unui pro
ces de destindere favorabil dez
voltării unei colaborări fruc
tuoase între toate popoarele eu
ropene.

Delegatul român s-a pronun
țat în sprijinul inițiativei privind 
convocarea și pregătirea unei 
Adunări generale a reprezentan
ților opiniei publice europene, 
concepută ca un forum larg re
prezentativ deschis forțelor so
ciale și politice indiferent de 
convingerile filozofice și religi
oase, tuturor celor dornici să-și 
aducă contribuția la realizarea 
nobilelor idei ale păcii și înțe
legerii, securității și cooperării 
între toate popoarele din Europa.

ir

DECLARAȚIA MINISTRULUI 
DE EXTERNE FINLANDEZ

Ministrul afacerilor externe 
al Finlandei, Olavi Mattila, a 
declarat marți că țara sa poa
te organiza în termen scurt o 
reuniune pregătitoare 
derea unei conferințe 
securității europene, și 
gocierile cu guvernele 
sate continuă. Intr-un 
ținut în fața 
Fundației pentru politica ex
ternă, Mattila a arătat că țara 
sa are acum mijloacele teh
nice pentru a iniția o reuniune 
multilaterală pregătitoare în 
vederea ținerii conferinței 
pentru securitatea continen
tului european.

în ve- 
asupra 
că ne- 
intere- 
discurs: 

membrilor

I

România a devenit 
membră a Consiliului

reprezentanților G.A.T.T
'■Miercuri, în cadrul primei 

ședințe pe, anul- 1972, Consi
liul reprezentanților G.A.T.T. 
(Acordul General pentru Ta
rife ■ Vamale ■ și Comerț), 
ganismul executiv

or
care con-.

duce activitatea Acordului 
în perioadele dintre sesiunile 
anuale ale părților contrac
tante, a aprobat 
României în rîndul 
lor săi.

includerea 
membri-

CUVÏNTAREA 
PREȘEDINTELUI AUSTRIEI 

LA ÎNTÎLNIREA CU MEMBRII 
CORPULUI DIPLOMATIC

AGENTIA TANIUG 
DESPRE ACȚIUNI IUGOSLAVE 
ÏN FAVOAREA CONFERINȚEI

El ë|pes|t|e|hotar|e
Al XII lea Congres 

al U.T.C.D.
va avea loc 
in mai 1972

Succese ale forțelor patriotice

La recepția 
stea corpului 
prilejul noului an, președin
tele federal al Austriei, Franz 
Jonas, a evocat pe larg preo
cupările țării sale în dome
niul; politicii externe.

Președintele Jonas a rele
vat că în Europa străda
niile pentru destindere au fă
cut un mare pas înainte și că 
în istoria postbelică a conti
nentului nostru a început un 
nou capitol. în context, pre
ședintele Jonas a afirmat că 
Austria va folosi orice posi
bilitate pentru a acționa în 
direcția destinderii și înțele
gerii între popoare și că acest 
țel servește și proiectatei con
ferințe asupra securității 
colaborării în Europa, la 
cărei realizare Austria 
parte activă.

oferită în cin- 
diplomatic cu

Și 
a 

ia

MESAJUL TRONULUI 
PREZENTAT LA DESCHIDEREA 

PARLAMENTULUI SUEDEZ

în prezența celor 350 de 
membri ai Parlamentului 
(Riksdag), regele Gustav- 
Adolf al Vî-lea al Suediei a 
deschis noua sesiune parla
mentară prin tradiționalul 
discurs al tronului, în care 
s-a referit la o serie de pro
bleme internaționale 
terne. Acordul asupra 
nului Occidental — a 
rat suveranul . suedez

Referindu-se la activitatea 
desfășurată, la începutul aces
tui an, de diplomația iugo
slavă în vederea pregătirii 
unei conferințe generăl-eu- 
ropene în problemele secu
rității și colaborării, agenția 
Taniug subliniază .că ea se 
caracterizează printr-o serie 
de consultări bilaterale și în
tâlniri de sondaj la diverse 
niveluri.

Jn acest sens, agenția relevă 
convorbirile, purtate în capi
tala Iugoslaviei de secretarul 
general la M.A.E. al Turciei, 
Orhan Eralp, convorbirile ce 
se desfășoară zilele acestea la 
Varșovia cu participarea re
prezentantului iugoslav D. 
Nincici. consilier în Secreta
riatul federal, și unde sînt a- 
bordate probleme ale secu
rității și colaborării europene, 
în cursul lunilor ianuarie și 
februarie, s-au stabilit întîl- 
niri cu reprezentanți ai Fran
ței, Suediei, Belgiei și sînt în 
curs de stabilire datele con
vorbirilor cu reprezentanți ai 
U.R.S.S., Angliei, Ceho
slovaciei, R.F, a Germaniei și 
S.U.A. In curînd, Mirko Te- 
pavaț, secretar federal pen
tru afacerile externe, se va 
întîlni cu omologul său aus
triac. Ei vor consacra o bună 
parte a convorbirilor lor pro
blemelor europene.

Agenția B.T.A. informează 
că la Sofia a avut loc Ple
nara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist. Plenara a 
hotărît convocarea, pen
tru a doua jumătate a lunii 
mai 1972, a celui de-ol XII- 
lea Congres al U.T.C.D.

Conferinței
Organizației 

de solidaritate

pe fronturile
Forțele armate ale Frontului 

Patriotic Laoțian, care-și conti
nuă ofensiva din anotimpul se
cetos, au înregistrat .luni, și 
marți importante victorii în 
nordul și sudul Moșului, rela
tează agenția- americană Asso- 
ciated Press.

în nord, forțele de dreapta 
și cele tailandeze, transmite a- 
genția citată,, au fost obligate să 
evacueze, după ce înregistra
seră pierderi mari, importante
le puncte strategice Phou Cum, 
situată la 40 km nord de Va
lea Ulcioarelor, și Sam Thong, 
avanpost de apărare al orașu
lui Pakse.

In partea de sud, forțele 
de dreapta au suferit pierderi 
grele, adaugă agenția U.P.I., 
marți dimineața, cînd s-au re
tras din localitatea Ban Nhik, 
lăsînd în întregime în mîinile 
patrioților platoul Boloveni.

• După cum informează a- 
genția V.N.A., în zilele de 9, și 
10 ianuarie, forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au atacat 
trupele americano-saigoneze în 
21 de puncte, situate toate în 
raza a 50 . km de Saigon, sco- 
țînd din luptă 27 de militari ina
mici. Cel mai apropiat atac 
la 9 km vest de centrul saigo- 
nului — a avut loc în noaptea 
de 9 spre 10 ianuarie, asupra u- 
nei poziții inamice din localita
tea Binh Thuan.

din Indochina
conducătorilor americani, potrivit 
cărora S.U.A. își vor menține 
trupele în Vietnamul de sud și 
vor continua raidurile împotriva 
R.D. Vietnam atîta timp cit nu 
vor ti eliberați prizonierii de 
război americani, a declarat t 
„Administrația S.U.A. folosește 
așa-numita problemă a prizo
nierilor de război americani 
ca un pretext pentru continua
rea agresiunii, pentru a nu-și 
retrage trupele din Vietnamul de 
sud și pentru a menține la pu
tere clica lui Nguyen Van 
Thieu“. Militarii americani au 
fost luați prizonieri, a - declarat 
el, tocmai pentru că S.U.A. au 
bombardat teritoriul R. D. Viet
nam. Propunerile în șapte puncte 
ale Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, care ar permite militari
lor americani participanți Ia 
război precum și celor aflațl în 
prizonierat, să se întoarcă acasă, 
au fost însă ignorate pînă în pre
zent de guvernul S.U.A.

CONVORBIRE 
GROMÎKO—OLSZOWSKI

și in- 
Berli- 
decla- 
— „a

făcut să crească speranțele 
unei destinderi statornice în 
Europa, pregătirile pentru 
convocarea unei conferințe 
europene asupra securității 
și cooperării intrînd de acum 
într-o fază mai activă“.

Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Ștefan Olszowskl, ministrul 
afacerilor externe al R. P. 
Polone, care se află Ia Mosco
va la invitația guvernului so
vietic, au făcut miercuri un 
schimb de păreri în probleme

I

SHRI LANKA

în cadrul lucrărilor celei 
de-a V-a Conferință a Or
ganizației de 
cu popoarele 
O.S.P.A.A.) a luat 
prof. univ. Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii 
române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa. 
El a relevat sentimentele 
sincere de prietenie și soli
daritate internaționalistă ale 
poporului român față de po
poarele din Africa și Asia, 
precum și din alte _ regiuni 
ale lumii, care luptă pentru 
independență națională, îm
potriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru 
dreptul de a-și hotărî în mod 
suveran propria lor dezvol
tare economică și socială. 
Reprezentantul român a a- 
mintit, cu acest prilej, aju
torul acordat de țara noas
tră acestor popoare, acțiu
nile de solidaritate organi
zate de poporul român în 
sprijinul cauzei lor.

solidari ta te 
afro-asiatice 

cuvintuJ

Xuan Thuy șeful delegației 
Tl.D.V. la conferința cvadriparti- 
tă în problemele Vietnamului de 
la Paris, referindu-se, într-un in
terviu acordat corespondentului 
TASS la Paris la declarațiile

Aviația americană a lansat 
substanțe chimice otrăvitoare 
asupra localității Muong Xam 
din provincia laoțiană Xieng 
Quang, informează agenția Kha- 
osan Pathet Lao. In urma aces
tui nou act agresiv, populația 
civilă a avut mult de suferit. 
Peste 40 de persoane și-au pier
dut viața, iar multe altele se află 
într-o stare gravă. Forțele pa
triotice din Laos condamnă a- 
ceste grave acte de război ale 
imperialiștilor americani și ale 
acoliților lor și cer să se pună 
capăt imediat oricăror acțiuni si
milare.

Ședința Prezidiului
U.CJ

Agenția Taniug informează 
ca, miercuri, a avut loc cea 
de-a 25-a ședință a Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. La ședință s-au purtat 
disiuții pe marginea textului 
proiectului de concluzii cu pri
vire la sistemul politic, pregătit 
pentru a doua conferință a 
V.C.I.. care va avea loc la 25 
și 26 ianuarie, despre modul în 
care s-a aplicat rezoluția cu pri-

vire la politica agrară adoptată 
Ia prima Conferință a U.C.I., 
precum și despre pregătirile 
organizatorice în vederea apro
piatei conferințe.

Participanții au hotărît ca 
textul proiectului de concluzii 
cu privire la sistemul politic să 
fie refăcut și difuzat apoi dele- 
gaților la cea de a doua confe
rință a U.C.I.

para- 
sau 

Ecuato- 
cum a 
denumit

„Insula 
disului” 
„Perla 
nilul“, 
fost
Ceylonul, va de
veni republică. 
Potrivit noii 
Constituții. a- 
doptate de Adu
narea
tuantă

insulă — membră 
monwealthului 

va proclama la 2 martie^

Consti- 
această 

a Com- 
britanic —,

se
Republica Shri Lanka. Pentru 
prima oară, la sărbătorile na
ționale. la marile adunări 
festive, steagul cu galben și 
roșu va flutura independent, 
neîntovărășit de culorile en
gleze Deschiderea lucrărilor 
Parlamentului nu va mai fi 
făcută ca în ultimii 24 de 
ani. prin citirea Mesajului 
Maiestății Sale britanice. Este 
încă un pas către afirmarea 
deplină a suveranității și in
dependenței țării. Proclama
rea noii republici va marca 
un act deosebit, realizat de 
guvernul Frontului Unit, în 
fruntea căruia se afia doam
na Sirimavo Bandaranaike.

Procesul prefacerilor. înce
put în anul 1948 o dată cu do
bândirea Independenței a cu
noscut citeva etape, fn anul 
1956 a venit la putere parti
dul Shri Lanka (al libertății), 
condus de Solomon Bandara
naike. Programul acestui gu
vern prevedea punerea în a- 
pUcare a unor reforme cu 
largi implicații în dezvolta
rea ulterioară a țării. După 
asasinarea lui Bandaranaike, 
în 1959, în funcția de prim- 
ministru și lider al partidu
lui. « fost aleasă șoția sa, Si
rimavo Bandaranaike, al că
rei mandat a expirat in anul 
19«5. Profitînd de existența 
unor neînțelegeri în cadrul 
partidului de guvernământ, 
de o serie de animozități de 
ordin religios șl etnic, Parti
dul Național Unit (cu ten
dințe de dreaptă) avea să 
cîștige alegerile, organizate 
în anul 1965. Prlm-ministru a 
fost pînă în 1970 Dudley Se- 
nanyake. Acesta a deschis 
porți largi pătrunderii capi
talului străin în economia 
ceylonezi

La ultimul scrutin, din 1970,

Frontul Unit, format din Par
tidul Shri Lanka Freedom. 
Lanka Sama Samaj (socialiști) 
și Partidul Comunist, avînd 
un program orientat spre 
prefaceri democratice, a gă
sit adeziunea unei mari părți 
a corpului electoral. Din cele 
157 locuri din parlament, for
țelor de stingă le-au revenit 
115. La preluarea prerogati
velor puterii, Sirimavo Ban
daranaike declara că guver
nul său „va milita pentru 
schimbări de fond în direc
ția dezvoltării progresive a 
sectorului de stat în econo
mie. a limitării acțiunilor 
capitalului străin, a realizării 
reformei agrare și a ridicării 
nivelului de trai al popu
lației”.

In momentul dobîndirii in-
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dependenței. Ceylonul era 
cunoscut doar prin plantații 
de ceai, cauciuc și orez. In 
primii ani de independență 
s-au pus bazele tinerei indus
trii. Realizărilor obținute pînă 
în prezent guvernul promite 
să le adauge altele. Concomi
tent. se depun eforturi 
tru "depășirea diferitelor 
cultăți, cu care țara este 
fruntată.

12 000 000 de locuitori se . 
gătesc pentru solemnitățile 
ce în curînd vor lua startul. 
La Colombo 
articolelor 
proclamînd 
publică 
și suverană”.

pen- 
difi- 
con-

pre-

se va da citire 
noii constituții 
Shri Lanka .,Re- 

independentă, liberă

I. T.

Autoritățile militare tai- 
landeze au pus toate bazele 
aeriene în stare de alertă în 
urma atacului întreprins la 
10 ianuarie de forțele patrio
tice tailandeze asupra bazei 
militare aeriene a Statelor 
Unite de la Utapao, a decla
rat un purtător de cuvînt ofi
cial citat de agenția France 
Presse. Pe de altă parte, a- 
genția relevă că în cadrul 
unei conferințe de presă, or
ganizată la Bangkok, genera
lul Prapass Charusathiem, 
unul din liderii regimului, a 
recunoscut că forțele patrio
tice sînt în măsură să-și des
fășoare, timp îndelungat, ac
țiunile în diferite regiuni ale 
țării.

Stabilirea de relații di
plomatice între 
R.P. Chineză și Cipru
• DUPĂ CUM informează un 

comunicat dat publicității de 
agenția China Nouă, guver
nele Republicii Populare Chi
neze și Republicii Cipru au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de amba
sadă. Cele două guverne sînt 
de acord să-și dezvolte relațiile 
de prietenie și colaborare pe 
baza principiilor respectului re
ciproc față de suveranitatea și 
integritatea teritorială, neames
tecului în treburile interne, e- 
galității în drepturi și avanta
jului reciproc.

• PROCURORUL militar li
banez a cerut condamnarea la 
moarte a 11 membri ai organi
zației palestiniene Saika? prin
tre care 3 libanezi, implicați în

; ' ■

j

1

radițional, Franța se mîndrea cu 
ospitalitatea ei oferită dezmoște
niților soartei. Lăsînd de o par
te aspectul sentimental al pro
blemei, existau și alte rațiuni de 
natură pur economică implicate

în această politică în chestiunea imigrației. 
Nou-veniții nu-și părăseau căminele și țările 
originare de prea mult bine, firește ; șomeri 
sau reduși Ia un cîștig de nivel minim la ei 
acasă, veneau în Franța să caute de lucru. Așa 
incit, erau mulțumiți să accepte ce li se ofe
rea, în majoritatea cazurilor munci grele, ne
plăcute sau vătămătoare sănătății, refuzate de 
către francezi: ceva între serviciile de salubri
tate și operația argăsirii pieilor în tăbăcării. E 
drept, o bună parte erau absorbiți de șantie
rele de construcții. Necalificați de obicei, imi
granții — portughezi, spanioli, italieni, afri
cani — au sporit ani în șir rindurile lumpen- 
proletariatului — acesta la rîndul său alimen- 
tînd dezvoltarea sordidelor bidonville, maha
lalele construcțiilor improvizate dimprejurul 
marilor orașe. Tolerați sau acceptați ca un rău 
necesar, imigranții își scrutau viitorul cu o ne
liniște infuzată de speranțe.

Dar de ce un timp trecut Ia verbele folo
site în acest context ? Pentru că, în prezent, 
situația se schimbă. Criza economică, afectînd 
posturile și locurile de muncă, duce Ia o re
considerare dureroasă a situației. Șomajul —• 
care lovește mina de lucru franceză — con- 
strînge la o îngustare sensibilă a porților prin

care mina de lucru străină intra pînă acum în 
Franța. De altfel și alte țări occidentale, R.F. 
a Germaniei, bunăoară, limitează imigrația, 
adaptînd-o strict la nevoile pieții, în funcție 
de conjunctura economică. Mii, uneori sute de 
mii de oameni, au fost siliți să se întoarcă 
acasă în țările de baștină, în momentele de 
recesiune din țările capitaliste europene.

Zig-zagul ptecar al nădejdii pribegilor con
tinuă ; iată un grup mare de nou veniți aștep- 
tînd în fața birourilor autorităților din Marsi. 
lia. Altă dată erau mai numeroși, totuși. In 
1971 numai 130 000 de străini au venit să-și 
încerce norocul ca mină de lucru ieftină în 
l’ranța, față de cei 200 000 sosiți cu un an 
înainte. Acasă, dincolo de mare, îi așteaptă 
niște familii flămînde, aici — niște priviri prea 
deseori neprietenoase. Căci sentimentele xeno
fobe găsesc cu ușurință justificări atunci cînd 
locurile de muncă se împuținează, deși logica 
sau bunul simț demonstrează că nu el, imi
grantul venit să cîștige o pîine, e vinovat de 
prostul mers al afacerilor în capitalism. Ei e, 
însă, destinat să fie cel dinții care să-i suporte 
consecințele.

Un vînt rece suflă peste creștetul celor por
niți, peste mări și țări, în căutarea sfîntului 
drept la munca. Mîinile Ii se cufundă în bu
zunare. Oare de frig ? Ori mai curînd, ca ne
văzute, să se stringă pumn, intr-un gest reflex 
de îndîrjire ?

ȘTEFAN IUREȘ

?

Declarația Comisiei politice 
a C. C. al P. C. din Chile

Comisia politică a Comi
tetului Central al P.C. din 
Chile a publicat o declarație 
în care se arată că manifes
tările ce au avut loc cu pri
lejul aniversării semicente
narului partidului au eviden
țiat legătura indestructibilă 
dintre poporul chilian și 
Partidul comunist. Participa
rea largă a maselor populare

• IN PROVINCIILE chiliene 
O’Higgins și Colchagua au fost 
expropriate 106 latifundii. De a- 
semenea, Consiliul pentru re
forma agrară din Chile (CORA) 
reunit în prima sa ședință din 
acest an, a hotărit exproprierea 
altor 88 de latifundii, dintre care 
54 în provincia Linares și 30 in 
Cautin. Numărul latifundiilor 
expropriate de la instalarea gu
vernului Unității Populare, în 
baza legii pentru reforma agra
ră, depășește cifra de 1 400.

După cum a declarat ministrul 
chilian al agriculturii, Jacques 
Chonchol, în luna iunie progra
mul de expropriere a latifundii
lor cu peste 80 de hectare iri
gate va fi îndeplinit în întregi-

Ia festivități, subliniază de
clarația, a constituit o veri
tabilă mărturie a autorității 
de care se bueură Partidul 
Comunist din Chile, a spriji-, 
nului acordat de oamenii 
muncii chilieni Guvernului 
Unității Populare, care în
făptuiește transformări so
ciale și economice în țară.

In încheiere, declarația 
evocă iupta consecventă și 
plină de abnegație dusă de 
comuniștii chilieni, în inte
resul poporului, în decursul 
ultimilor 50 de ani, contribu
ția deosebit de importantă a 
Partidului Comunist din 
Chile ia realizările obținute 
de Guvernul Unității Popu
lare.

întîlnirea dintre 
Petre Lupu 

și Jaime Suarez
Tovarășul Petre Lupu a avui 

o întîlnire cu Jaime Suarez, ini— 
nistru-secretar general al gu
vernului, membru al C.C. al Par
tidului Socialist din Chile. A 
fost prezent Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul României la San-» 
tiago de Chile.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

*
Delegația Partidului Comunist 

Român, formată din tovarășii 
Petre Lupu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Teodor Coman, membru ai 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., care a participat la ma
nifestările organizate cu prilejul 
semicentenarului P.C. din Chile, 
a plecat spre patrie.

e
Greva minerilor britanici

R. P. POLONA. — Noul cartier de locuințe din Wroclaw

incidentul din noaptea.de 31 de
cembrie spre 1 ianuarie, la Bei
rut, intre forțele de poliție și 
fedaini și care s-a soldat cu 
moartea a doi polițiști și răni
rea altora — relatează agențiile 
Reuter și France Presse.

Exproprierea unei mari 
latifundii mexicane

• PRINTR-UN DECRET, sem
nat de președintele Luis Eche- 
verria, a fost expropriată una 
dintre cele mai mări latifundii 
din Mexic aparținînd magnatului 
american William Randolph 
Hearst, anunță agenția Prensa 
Latina. Cele 7 200 hectare, cit 
reprezintă suprafața latifundiei 
expropriate, sînt situate în sta
tul Veracruz, la 350 km de ca
pitală, într-o zonă cu soluri 
foarte fertile. Potrivit aceleiași 
agenții, guvernul mexican a e- 
laborat un plân prevăzînd ex
proprierea și a altor șase lati-
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fundii din 
totaliza o 
de hectare, 
priate vor

acest stat, care vor 
suprafață de 78 mii 
Pe terenurile expro- 
fi create ferme.

Manifestații populare 
în Republica Panama

• ÎN REPUBLICA PANAMA 
au avut loc, in aceste zile, 
ample manifestații populare, cu

efectiv încetării 
mine. Pe lingă 
mineri instalate 

la toate cele 289

În cea de a patra zi a gre
vei generale a minerilor din 
Anglia au fost luate o serie 
de măsuri, care să dea un ca
racter mai 
lucrului în 
pichetele de 
din prima zi
puțuri de extracție în scopul 
împiedicării transportării căr
bunelui, au fost stabilite pi
chete de greviști la intrările 
multor termocentrale, pentru 
a se opri aprovizionarea aces
tora cu combustibil.

După cum a declarat pre
ședintele Uniunii naționale a 
minerilor, James Gormely, cei 
ce participă la această mare 
mișcare revendicativă inten
ționează să obțină rezultatele 
scontate nu printr-o lungă 
grevă de uzură ci cit mai cu
rînd posibil. Minerii benefi-

ciază de recomandările undi' 
uniuni sindicale care au cerut 
membrilor lor „să nu treacă 
dincolo de linia pichetelor da 
grevă“ și „să nu presteze nici 
un fel de servicii de natură să 
submineze greva“. Aceste mă
suri au fost respectate de la 
încetarea lucrului de către 
cei 280 000 de mineri șl pînă 
acum docherii din Cardiff au 
refuzat, deja, descărcarea u- 
nor nave cu cărbune, dirijîn- 
du-le spre Rotterdam. La rîn
dul lor, docherii din Middles
brough au anunțat că nu vor 
descărca o navă care a adus 
din import 20 000 tone de căr
buni. Muncitorii angajați la 
întreținerea utilajelor de mi
nă,. care aparțin altor sindica
te, au declarat grevă în semn 
de solidaritate cu lupta mi
nerilor.

ocazia împlinirii a opt ani de 
cînd un grup de tineri și-au 
pierdut viața arborînd drapelul 
național în Zona " 
Manifestanții au 
prezența trupelor nord-ameri- 
ricane în Zona Canalului, aflată 
sub administrația S.U.A., și au 
cerut ca Ia actualele negocieri 
de la Washington să fie acor
dată deplina jurisdicție Repu
blicii Panama asupra 
lui interoceanic și asupra 
aferente.

După cum se știe, în 
unui tratat încheiat în 
Statele Unite administrează Ca
nalul Panama și zona aflată 
de-a lungul său, care cuprinde 
o suprafață de 1400 kmp.

Canalului, 
condamnat

Canalu- 
zonei

urma
1903,

• AGENȚIA B.T.A. anunță 
începerea convorbirilor 
Nenko C'endov, adjunct al mi- 

externe al R. I’.
Eralp, Se- 
Ministerul 

Externe al Turciei, 
aflat în vizită în Bulgaria. Sînt

nistrului de 
Bulgaria, și Orhan 
cretar general Ia 
Afacerilor

dintre

discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor bilaterale, re
lațiile dintre țările balcanice, 
precum și probleme actuale alo 
situației internaționale.

Atentat eșuat la viața 
unui guvernator chilian

• GUVERNATORUL provin
ciei chiliene Llanquihue, Al- 
fredo Fuchslocher, a fost ținta 
unui atentat, comis de elemente 
aparținînd organizației de tine
ret a Partidului național de ex
tremă dreaptă — a anunțat 
Daniel Vergara, adjunct al mi
nistrului de interne. Autorii a- 
tentatului, postați pe marginea 
șoselei care leagă localitățile 
sudice Puerto Veras și Puerto 
Montt, au deschis foc de arme 
automate asupra mașinii în care 
se afla guvernatorul, dar nu 
și-au atins ținta, reușind să ră
nească doar pe șofer. Poliția 
din Puerto Montt a arestat 8 
persoane.

★
Greva celor . 280 000 de mineri 

britanici se bucură de sprijin 
crescînd din partea muncitorilor 
din alte ramuri industriale ale 
țării. Astfel, Jack Jones, secre
tarul general al Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
al muncitorilor necalificați (cel 
mai mare sindicat din 
Britanie, 
rnatiy uri 
membri), 
din acest 
hotărîrea 
multilateral luptei greviste a mi
nerilor. Totodată, Jones a che
mat și alte sindicate 
lească contacte strînse 
catul minerilor.

în cursul celei de-a 
a grevei, feroviarii din Sout
hampton, Port-Talbot și Stock» 
on-Trent au refuzat, în semn da 
solidaritate cu greviștii, să tran
sporte cărbunele existent în de
pozitele din interiorul țării sau 
din porturi. O acțiune asemănă
toare au întreprins și conducăto
rii de autocamioane din Scoția«

Marea 
care reunește aproxi- 
milion și jumătate de 
a arătat că lucrătorii 
sector și-au exprimat 
de a acorda sprijin

să stabi- 
cu sindi-

doua zile
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