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Comitetului Executiv
*

al C. C. al P. C. R.
în ziua de 18 ianuarie a avut 

loc ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român.

Au participat, ca invitați, mi- 
ai unorniștri și alți conducători 

organe centrale.
Comitetul Executiv a 

și aprobat studiul cadru
amenajarea în perspectivă a rîu- 
lui Olt, lucrare economică corn-

analizat 
privind

plexă cu efecte favorabile în nu
meroase ramuri ale economiei 
naționale : energetică, hidroame
liorații, asigurarea cu apă pota
bilă și industrială, navigație și 
piscicultură, protecția teritoriului 
împotriva viiturilor.

în continuare, Comitetul Execu
tiv a examinat propunerile cu pri
vire la unele lucrări de investiții 
prevăzute a fi puse în funcțiune 
în actualul cincinal și a soluționat 
probleme ale activității curente.

VÀ CUNOSC
« STUDENȚII,

TOVARĂȘE
PREȘEDINTE ?

Convorbire cu TRAIAN AURITE
președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din Insti

tutul Politehnic București

— Ce înseamnă a fi conducă
tor al asociației studențești, to
varășe președinte ?

— Cred că ar trebui să evi
tăm o definiție. Aceste atribute 
decurg cel mai convingător din 
modul in care acesta dorește, 
știe și se străduiește să se con
sacre eficient activității de aso
ciație. Vedeți, alți activiști 
U.T.C. au deseori prilejul, mai 
ales dacă muncesc bine, să lu
creze o perioadă mai mare de 
timp, să se formeze, să capete 
experiență. Or, în cazul studen
ților această perioadă este nece
sarmente limitată Să afirmăm 
cu aceasta că necesitatea conti
nuă de a forma noi activiști pe 
care nici n-o putem preveni, 
nici n-o putem înlătura, este o 
dificultate ? N-aș spune, pentru 
că poate chiar însăși această si
tuație își are virtuțile sale pen
tru organizația noastră — educă 
și creează „din mers“ niște ca
lități de conducător al tineretu
lui. Desigur, un număr de tineri 
vin din liceu cu o oarecare ex
periență in acest sens. Alții ade
ră imediat la preocupările aso
ciației și-i vezi crescînd aici. în 
facultate. Există insă studenți 
care în privința acumulării de 
experiență, fie că încearcă și nu 
reușesc, fie că sint ceva mai 
opaci. Insist asupra procesului 
de cristalizare a experienței in 
munca politică și obștească. Din 
mai multe motive : mai întîi că 
studenția este nu numai un pri
lej de exercitare a unor îndato
riri și drepturi politice, sociale 
și cetățenești, dar și de exersa
re. de educare a participării în 
sensul cel mai complet al cu- 
vîntului pe care-1 conferă de
mocrația socia’istă acestui atri
but esențial al ei. Apoi, pentru 
că receotivitatea la acțiunile a- 
sociației — principalele surse de 
experiență — presupune și un 
spirit de responsabilitate, de or
dine, de disciplină care reduce

mult din dificultățile presupuse 
de organizarea și realizarea op
timă a unor activități. Iată de 
ce, dacă fiecare student investit 
cu o anumită sarcină pe o arie 
cit de mică, se străduiește să-și 
facă datoria, activitatea se des
fășoară armonios, fără a supra
solicita eforturile altor colegi.

— Cunoașteți toate problemele 
ce-i preocupă pe studenții din 
Politehnică ?

Interviu realizat de
GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a V-a)
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• Cronică 
de cenaclu

Instantaneu la uzina con
structoare de mașini reșițeană. 
In imagine tînăra bobinatoa

re Elena Dărăban

Foto : GH. CUCU

TINERII LA TRIBUNA

ADUNĂRII GENERALE

A OAMENILOR MUNCII

primit pe ambasadorul

Marți, 
varășul 
președintele 
Stat al Republicii 
România, a primit pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, Denis Seward Laskey,

un Îndemn la
ACTIVITATE RODNICĂ

18 ianuarie a.c., fo- 
Nicolae Ceaușescu, 

Consiliului de 
Socialiste

Marii Britanii
în legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră.

La primire a luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
dială.

Ce propun
uteciștii

pentru creșterea
eficienței muncii

• •

Ancheta noastră la Fabrica de celuloză și hirtie Palas-Constanfa

Ne-am obișnuit de cîțiva ani ca luna ianuarie 
să coincidă cu anume momente deosebii de 
însemnate în viața unităților economice. Este 
vorba de adunările generale ale oamenilor 
muncii. Concepute ca forumuri democratice de 
atragere a tuturor salariaților la luarea decizii
lor și conducerea colectivă a producției, la așe
zarea cît mai deplină a ei sub semnul efi
cienței, dezbaterile reprezintă prilejuri de 
atentă și multilaterală analiză, în spirit critic 
și autocritic, a activității din primul an al 
cincinalului precum și de jalonare realistă a 
măsurilor ce se impun a fi luate pentru asi
gurarea îndeplinirii cu succes a sarcinilor 
acestui an prin fructificarea superioară a re
zervelor interne, a inițiativei ț

...Sîntem la Fabrica de celu
loză și hîrtie Palas-Constanța. 
Pentru colectivul de muncă de 
aici anul 1972 reprezintă un an 
ce poate fi, fără teama de a 
greși, numit „al calității“. A- 
precierea se certifică, credem, 
fie și oprindu-ne, comparativ 
cu 1971, ,1a numai doi indica
tori de plan : producția marfă 
la hîrtia înnobilată — va tre
bui să crească de circa patru 
ori, iar productivitatea muncii 
pe salariat urmează să fie cu 
șase mii lei mai mare decît 
realizările anului precedent. Ne 
propunem ca în cadrul unei 
discuții, raportate precis Ia a- 
ceste sarcini, la exigențele spo
rite ce revin fiecărui muncitor, 
fiecărui utecist să aflăm de_ la 
membrii 
răspuns 
probleme von 
adunarea gene: 
muncii ?“

comitetului U.T.C. 
la întrebarea : „Ce 

ridica tinerii în 
generală a oamenilor 
Altfel spus cum în

țeleg ei, în calitatea lor de sa
lariati, de reprezentanți ai 
uteciștilor în dezbaterile ce vor 
avea loc la nivelul secțiilor și 
sectoarelor, beneficiind de mau-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE

„Auziți : cei de la decanat au 
îndrăznit să mă considere ne
demnă de numele de student ! 
Au avut curajul să afirme că 
sînt indisciplinată și slabă la 
învățătură ! Ei bine, aflați că ii 
spun lui tata. Știți cine e tata. 
Dacă nu-și revizuiesc opiniile 
despre mine, o să zboare cu 
toții din serviciu : și decan și 
prodecan și funcționare de la se
cretariat ! N-o să-i lase tata 
să-mi strice mie viitorul, înțe
legeți ?“.

Așa a binevoit să se exprime 
în cîteva rînduri studenta Marta 
Daniela Belinschi. din anul III 
al Facultății de industrie a lem
nului de la Universitatea din

Răspundem prin
faptele noastre

de muncă !
ALEXANDRU RIZU 

prim secretar al Comitetului 
județean Tulcea al U.T.C.

creatoare a maselor. Nu cu multă vreme în 
urmă la tribuna Congresului al IX-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist se sublinia, pe bună 
dreptate, că participarea activă a reprezentan
ților tineretului la adunările generale ale oame
nilor muncii capătă în procesul amplu de adîn- 
cire și lărgire a democrației muncitorești o 
importanță principială și practică deosebită, ea 
fiind menită să consolideze în rîndurile uteciș- 
ciștilor sentimentul de înaltă responsabilitate 
socială, civică și politică, intervenția lor, atît 
la dezvoltarea problemelor de interes generai 
cît și a celor specifice tinerilor să contribuie 
în mare măsură la valorificarea intensivă a 
resurselor materiale și umane din întreprinde
rile în care lucrează.

— Acțiunile desfășurate în or
ganizațiile U.T.C. în această pe
rioadă se materializează prin 
modalități dobîndite intr-un lung 
și continuu proces educativ. Pu
tem spune, totuși, tovarășe prim 
secretar, că aceste acțiuni au și 
un element comun, prin care se 
disting de cele anterioare ?

— Pentru oricine poposește în 
organizațiile U.T.C. din județul 

comun 
în 
au

Tulcea, acest element 
este de ordinul evidenței : 
toate organizațiile U.T.C. 
fost concepute acțiuni dedicate 
sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C., în toate se desfășoară 
asemenea acțiuni. Am pornit de 
la ideea că această aniversare 
reprezintă un bun prilej pen
tru intensificarea educației pa
triotice, astfel ca fiecare tînăr 
de pe meleagurile noastre să 
dovedească prin fapte de viață 
și de muncă, prin atitudinea sa

I. CHIRIC

și capacității (Continuare în pag. a 11-a)

ne întrebați de
meritele ei
Brașov. Faptul a declanșat dis
cuții și nemulțumiri care durea
ză de aproape trei ani, adică de 
cind Marta pășește apăsat cu 
stingul, atît în viața universita
ră, cît și în cea personală, ame- 
nințindu-i cu spectrul răzbună
tor al tatălui pe cei care în
cearcă să ia cu ea măsurile re
gulamentare. Dar cine este și 
ce-a făcut această studentă peo-

tru a se simți nevoită să ape
leze la astfel de argumente ?

Marta Daniela Belinschi are 
abia 23 de ani. Asta n-o îmnie- 
dîcă, de vreme ce tot s-a hotă- 
rît să devină studentă, să intre 
în „concurs“ pentru obținerea 
cit mai multor rezultate foarte 
slabe la învățătură, pentru în
registrarea de absențe de la ore, 
pentru abateri de la normele de

conviețuire in societate, pentru 
adoptarea unui mod de viață pe 
care tinerii din jur, colegii, nu-1 
pot accepta.

Anul I l-a promovat, cu chiu 
cu vai. în anul II e declarată 
repetentă. Repetînd anul, izbu
tește să treacă pe brînci în anul 
III, fiind însă exmatriculată 
după cîteva luni, pentru situație, 
dezastruoasă la învățătură, pen
tru indisciplină și pentru 307 
absențe nemotivate, din totalul 
de 432, cite au fost trecute în

RRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a 11-a)

Timpul amatorilor de schi

ÎN PAG. A 5-A:
Artistul în docu
mentare
(Cronica
masă)

culturii de

dintre co- 
scenelor

Două 
mediile 
bucureștene
(Cronica teatrală)

De la electromobil 
la aeromotor
(Clubul ingenioșilor)

Ne am constituit
despre noi,

cei de astăzi
TEODOR OROS 

prim secretar al Comitetului 
județean Arad al U.T.C.

va 
de

— Am intrat în anul care 
încheia o jumătate de veac 
existență a organizației U.T.C. 
Un nimerit prilej de reîmpros
pătare a memoriei trecute, dar 
și moment de lucidă analiză a 
răspunderilor actuale cu care 
organizația noastră este inves
tită. Ce înseamnă semicentena
rul pentru tinerii din județul 
Arad ?

— înainte de toate, continua
rea în linie ascendentă a unei 
fructuoase activități desfășurate 
de către cei 52 de mii de mem
bri pe care îi are organizația 
noastră în spiritul unor bogate 
tradiții revoluționare existente 
pe aceste meleaguri.

în temeiul acestor tradiții se
micentenarul înseamnă pentru 
noi un complex de acțiuni a că
ror finalitate este consolidarea 
trăsăturilor moral-politice con
turate în cadrul plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie, a- 
nul trecut. Concretizarea lor a 
început încă din primele zile 
ale acestui an. în toate între
prinderile județului este organi
zat concursul „Trofeul calității

ION DANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

intr-un adevărat
schimb de onoare

DIONISIE HELJONI 
prim secretar al Comitetului 

județean Alba al U.T.C.

— Deplasindu-ne prin județul 
Alb» am constatat că organiza- 
țiile U.T.C. se pregătesc intens 
pentru sărbătoarea care se apro
pie. Puteți să ne spuneți, tova
rășe prim secretar, care sînt 
coordonatele acțiunilor ce se or
ganizează în cinstea semicente
narului ?

— Acest eveniment memorabil 
din istoria organizației noastre 
va fi marcat printr-o sporire 
substanțială a contribuției tine
rilor la realizarea sarcinilor e- 
conomice. După cum se știe, de 
curînd au început adunările 
oamenilor muncii și ale coi- 
perato.rilor pentru dezbate
rea sarcinilor de plan. Fo
losim acest prilej pentru 
a asigura cunoașterea de către 
fiecare tînăr a sarcinilor de 
producție ce revin unității, sec
ției, formației din care face 
parte — condiție indispensabilă 
pentru creșterea randamentului 
său în muncă. în același scop, 
am mai stabilit ca în principa
lele întreprinderi industriale și 
în unitățile agricole să aibă loc 
întîlniri ale tinerilor cu specia-

AL. BÄLGRÄDEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

ISTORIA
CULTURII

de GEORGE IVAȘCU

PUȚINE sînt tratatele, lucrările de istorie „propriu-zisă", 
care să acorde un loc mai însemnat și faptelor de cultură. 
Dintre istoricii noștri, desigur câ în această privință gîndul 
ne duce în primul rînd la Nicolae lorga, care încă în a sa 
Geschichte des rumänischen Volkes apărută în două volu
me la Berlin în 1905, acorda —■ de altfel — pe urmele 
înaintașului său Kogălniceanu, dar; evident, într-o mai mare 
măsură — însemnătate evenimentelor și operelor de cul
tură, fără de care >yiața unui popor, de-a lungul atîtor se
cole de existentă, văzută, doar, din incidența strict politico, 
este de neconceput. Recea înșiruire de fapte consfînd cu 
prioritate în succesiunea de stăpînitori și de regimuri, în 
războaie și lupte, în acte de stat — succesiune care a fost 
regula atîtor și atîtor serii de manuale — a fost una din 
cauzele esențiale ale nereceptivității atîtor generații de șco
lari. sau a unei precare sensibilități intelectuale pentru is
torie a publicului îndeobște. Istoria Românilor a profeso
rului Constantin C. Giurescu a acordat și ea o atenție mai 
adecvată mișcărilor de conștiință și factorilor culturali.

Dar abia după Eliberare, marele tratat elaborat, în co
lectiv, sub egida Academiei (din care, după primele 4 apă
rute, se așteaptă volumele consacrate perioadei interbelice 
și, cu atît mai mult, celei contemporane), această lucrare a 
marcat un serios efort de cuprindere — după noi încă 
insuficientă — și a componentelor istoriei culturii (înțele- 
gînd prin aceasta, dezvoltarea învățămîntului, a științei, 
mișcarea artelor, literaturii).

Cu o metodă de tratare echilibrată — și în direcția cultu
rii — au apărut, în ultimii doi ani, cele două lucrări, con
sacrate istoriei, de la origini și pînă în prezent, a poporu
lui și patriei noastre : una sub conducerea redacțională a 
profesorilor Mîron Constantinescu, Constantin Daicoviciu și 
Ștefan Pascu, cealaltă a profesorului Andrei Oțetea. Istoria 
culturii, mai ales în perioadele ei moderne și contemporane, 
este, în genere, satisfăcătoare pentru un cititor deja avizat ; 
altfel, în cadrul de 500—600 pagini al întregii lucrări, 
se-nțelege că faptele de istorie, în sensul economic"și so- 
cial-politic- tratate în lumina materialismului dialectic și 
istoric, prevalează, subsumîndu-le adecvat pe cele de cul
tură.

Dar tocmai aceste contribuții în valorificarea culturii fac

(Continuare în pag. a Il-a)
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOCAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, 
NE WIN, următoarea telegramă :

Guvernul și poporul Uniunii Birmane mi se alătură în 
a exprima sincere mulțumiri Excelenței Voastre pentru me
sajul călduros de felicitări transmis cu ocazia celei de a 24-a 
aniversări a independenței Birmaniei.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis urmă
toarea telegramă primului-ministru al Republicii Arabe 
Egipt, dr. AZIZ SEDEI :

Cu ocazia' numirii Excelenței Voastre în înalta funcție de 
prim-ministru al Republicii Arabe Egipt, în numele guver
nului român și al meu personal, vă adresez calde felicitări 
și cele mai bune urări de succes în activitatea dumneavoas
tră pentru propășirea Republicii Arabe Egipt, progresul și 
bunăstarea poporului egiptean prieten.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare 
fructuoasă statornicite între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt se vor dezvolta, și în viitor, în 
interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii interna
ționale.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Constantin Ene a 
fost numit în funcția de repre
zentant permanent al Republi
cii Socialiste România pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite și in
stituțiile specializate ale Organi
zației Națiunilor Unite din Ge
neva, în locul tovarășului Ion 
Datcu, care a primit o altă în
sărcinare.

Tncepînd din ziua de 20 ianua
rie, în întreaga țară se va desfă-

Premii pentru 
cei mai buni

gospodari
în aceste zile, în numeroase lo

calități din țară au avut loc a- 
dunări festive în cadrul cărora 
au fost decernate premiile, di
plomele și mențiunile obținute 
în întrecerea pentru înfrumu
sețarea și buna lor gospodări
re. Participanții au adresat, cu 
acest prilej, telegrame Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care, 
mulțumind pentru înalta apre
ciere dată muncii lor, se anga
jează să-și mobilizeze și mai 
susținut forțele pentru ca loca
litățile lor să devină tot mai 
frumoase.

O asemenea adunare a avut 
-loc ieri la Casa de cultură din 
Giurgiu, municipiu distins cu

Conferirea ,,Ordinului Muncii" clasa I 
unor unități agricole care au obținut 
recolte mari de cartofi pe anul 1971
Pentru contribuția adusă la 

înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a agriculturii so
cialiste și pentru participarea 
activă a țăranilor cooperatori, 
muncitorilor, mecanizatorilor, 
tehnicienilor și inginerilor Ia 
obținerea, în anul 1971, a unor 
recolte mari de cartofi, pe în
treaga suprafață avută în cul
tură și livrarea la fondul de 
stat a unor cantități sporite, 
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a conferit 
„Ordinul Muncii“ clasa I ur
mătoarelor cooperative agrioole 
de producție : Chilișeni, județul 
Suceava, care a realizat 38181 
kg cartofi la hectar ; Reuseni, 
județul Suceava — 32 516 kg la 
hectar ; Moara, județul Su
ceava — 31 528 kg la hectar ; 
Dumbrăveni, județul Suceava — 
31 500 kg la hectar ; Vîrful 
Cîmpului, județul Botoșani —

Concursul 
de muzică ușoară

în scopul stimulării creației 
și interpretării de muzică ușoară 
românească, Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, în cola
borare cu Comitetul de Stat al 
Radioteleviziunii Române și U- 
niunea Compozitorilor, organi
zează „Concursul național de 
muzică ușoară — Mamaia 1972“.

(Urmare din pag. I) 

condică. Intre timp, Marta mai 
primise o serie de sancțiuni, 
printre care excluderea din că
min pentru că și-a bătut o co
legă. Tot în aceeași perioadă, a 
început să uite în care parte a 
globului se află : si-a făcut rost 
chiar de două servitoare (iertată 
tie-ne expresia), colege de an 
(O.S. și M.I.) care, pînă la urmă 
rămînînd și ele repetente, s-au... 
scuzat la decanat că n-au fost 
lăsate de colega lor să învețe, 
aceasta obligîndu-le să-i spele 
chiar și rufele.

în goana după certificate me
dicale false, care să-i acopere 
lipsa din amfiteatre, din mijlo
cul colegilor, a fost surprinsă în 
holul căminului de unul din 
prorectori și de un director ge
neral din minister purtînd 
la telefon o convorbire ca 
aceasta : „Mamă trimite-mi
de urgență un certificat medical 
sau mai multe, dar neapărat cu 
diagnosticul de astenie nervoa
să, că altfel mă exmatriculea
ză !“. Cînd. alarmați, părinții au 
venit de urgență la Brașov, 
Marta își petrecea timpul, inclu
siv orele tirzii, în diverse 
companii prin barurile și hote
lurile din Predeal Și, de fiecare 
dată cînd cineva încerca să-i a- 
tragă atenția într-un fel sau 
altul, Marta venea cu argumen
tul invariabil : „Tata ! Vă spun 
lui tata ! Nu știți cine e tata ?“.

Nu știm cît de sperioși sînt 
cei puși să aplice legea și re
gulamentele la Universitatea 
din Brașov, cert este că ame
nințările au avut nu o dată 
efecte miraculoase. Cum altfel 
ne-am putea explica, de pildă, 
numirea Martei Belinschi de 
către filiala din Brașov a 
B.T.T., pe postul de profesoa
ră (deci educatoare !) la tabăra 
de pionieri de la Năvodari, la 
numai citeva zile după ce a fost 
exmatriculată din facultate. 

șura o acțiune de vaccinare 
antipoliomielitică a copiilor năs- 
cuți între 1 decembrie 1970—1 
decembrie 1971, ca și a celor 
omiși sau vaccinați incomplet în 
acțiunea din anul trecut.

Vaccinul, produs de Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino“ din Ca
pitală“, se va administra sub 
formă de picături, pe cale buca
lă. Vaccinarea se va efectua prin 
circumscripțiile sanitare teritoria
le în trei etape : 20—25 ianua
rie ; 20—25 februarie și 15—20 
aprilie.

premiul I și diploma de frun
taș pe țară pentru rezultatele 
obținute în munca de înfrumu
sețare și buna gospodărire a 
localităților cu o populație de 
sub 50 000 de locuitori.

în anul 1971 în orașul Giur
giu s-au construit străzi și tro
tuare în suprafață de 35 000 mp, 
s-au reparat străzile pe 140 000 
mp, s-au amenajat numeroase 
spații verzi, o zonă de agre
ment și un ștrand cu 2 000 
locuri, 25 terenuri sportive, și 
locuri de joacă pentru copii, a 
fost consolidat digul care apără 
așezarea de revărsarea apelor 
Dunării, valoarea lucrărilor e- 
fectuate în această perioadă ri- 
dieîndu-se la peste 53 milioane 
lei.

30 278 kg la ’ hectar ; Ipotești, 
județul Suceava — 29 036 kg la 
hectar ; Bosanci, județul Su
ceava — 28 500 kg la hectar ; 
Calafindești, județul Suceava — 
27 200 kg Ia hectar ; Sînzieni, 
județul Covasna — 26 600 kg la 
hectar ; Ghimbav, județul Bra
șov — 26 287 kg la hectar ; Ili- 
șești, județul Suceava — 26180 
kg la hectar ; Fîntînele, județul 
Suceava — 26 132 kg la hectar ; 
Tîrgu Secuiesc, județul Covasna
— 26 116 kg la hectar ; Liteni, 
județul Suceava — 25 400 kg la 
hectar ; Sînpetru, județul Bra
șov — 25 274 kg la hectar ; 
Sînmartin, județul Harghita — 
25 082 kg la hectar ; Grănicești, 
județul Suceava — 25 067 kg la 
hectar ; Turia, județul Covasna
— 25 016 kg la hectar ; Cernat, 
județul Covasna — 20 600 kg la 
hectar.

național
— Mamaia 1972

Regulamentul concursului poa
te fi consultat la Direcția Mu
zicii din Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, Comitetul de 
Stat al Radioteleviziunii, Uniu
nea Compozitorilor și Ia filialele 
acesteia, precum și la Comitetele 
județene de cultură și educație 
socialistă și al Municipiului 
București.

Sau faptul că exmatriculată 
în cele din urmă, la începutul 
noului an universitar, rectora
tul a dispus reprimirea sa cît 
se poate de grabnică în facul
tate. tot în anul III, deși in
strucțiunile de ultimă oră ale 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului nu sînt chiar atît de 
îngăduitoare în asemenea si
tuații. (Mai există, de pildă, 
posibilitatea trimiterii în pro
ducție pe timp de un an). S-ar 
putea crede că, reprimită în 
facultate în pas alergător, Mar
ta a adoptat atitudinea pe care 
toți i-o așteptau. Dar n-a fost 

NU NE ÎNTREBAȚI 

DE MERITELE El
așa. Absentările de Ia ore au 
fost reluate, ca și viața persona
lă dubioasă Sfidarea la adresa 
colegilor și a cadrelor didactice 
a luat proporții. Revenită în e- 
legantul cămin 4, în ciuda regu
lamentelor clare, care pentru un 
timp iau exmatriculaților drep
tul la cămin, Marta e surprinsă 
recent cu bărbați în cameră. Ei, 
și ce ? în concepția sa, faptul 
nu este chiar atît de grav. . Ci
nismul replicilor și nu numai al 
lor, ci și al concepțiilor despre 
viață, nu mai necesită un co
mentariu pentru a ne declara 
dezacordul cu ele.

Pe marginea cazului am so
licitat mai multe opinii Iată 
cîteva :

Georgeta lonescu, anul IV, 
Facultatea de industrie a 
lemnului, membră în comisia de

CRONICA 
U. T. C.

Ieri, dimineață s-a întors de 
la Alger delegația U.T.C. for
mată din tovarășii Ioan Bar, ac
tivist al C.C. al U.T.C., și Petre' 
Nan, membru al Comitetului 
județean Prahova al U.T.C., 
care, la invitația Tineretului 
Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria, a participat la lu
crările seminarului internațional 
cu tema „Tineretul și rolul său 
în lupta împotriva monopoluri
lor imperialiste pentru folosirea 
resurselor petrolifere și a tuturor 
bogățiilor naționale“.

Ieri a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Sofia delegația 
U.T.C. care va participa la re
uniunea Comitetului internațio
nal de pregătire a celui de al 
X-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților. Din dele
gație fac parte tovarășii Mihail 
Stoica, membru al C.C. al 
U.T.C., adjunct de șef de secție, 
și Gheorghe Prisăcaru, membru 
al C.C. al U.T.C., reprezentant 
permanent al U.T.C. la F.M.T.D.

CONCURS CU PREMII 
ORGANIZAT 

DE COMITETUL 
NAȚIONAL PENTRU 
APĂRAREA PĂCII

Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din Republica 
Socialistă România organi
zează pentru Fondul Păcii un 
concurs pe bază de buletine 
dotat cu 816 premii în bani și 
excursii Concursul are ca 
temă „Contribuția României 
socialiste la cauza păcii și co
laborării între popoare”. Te
matica concursului are un 
caracter instructiv-educativ 
și se adresează maselor largi 
de oameni ai muncii de cele 
mai diverse categorii de la 
orașe și sate — tineri și vîrst- 
nici. Concursul se desfășoară 
între 20 ianuarie — 31 mai 
1972.

Flecare cetățean poate par
ticipa cu unul sau mai multe 
buletine. 100 fiind numărul 
maxim de buletine admis 
pentru un concurent. Buleti
nele de concurs se pot procu
ra prin comitetele județene, 
municipale și orășenești de 
luptă pentru pace, precum și 
prin intermediul organizații
lor de masă din cadrul între
prinderilor și instituțiilor 
(U.T.C., sindicat). In Bucu
rești, ele pot fi procurate 
prin comitetele de luptă pen
tru pace din fiecare sector, 
precum și de la sediul 
C.N.A.P., str. Polonă nr. 19, 
sectorul 1 Costul unui buletin 
este •/ lei Concursul este do
tat cu următoarele premii : 
PREMIUL I : un libret C.E.C. 
în valoare de 25 000 lei, PRE
MIUL II : 5 librete C.E.C. în 
valoaic de 10 000 iei fiecare, 
PREMIUL III : 10 librete CEC 
în valoare de 5 000 lei fiecare, 
PREMIIJL IV : 50 premii a 
cîte o excursie „Turul Repu
blicii Socialiste România”, 
PREMIUL V : 750 librete CEC 
în valoare de 250 lei fiecare.

Premierea concurenților
care, potrivit regulamentului, 
au realizat numărul necesar 
de răspunsuri exacte, la în
trebări, se face prin tragere 
la sbrțf Locul și data trage
rii Ia sorți a premiilor con- 
cursulu* vor fi publicate în 
revista Pentru Apărarea Pă
cii. în ziarul „Informația 
Bucureștiului” șl în presa lo
cală.

l'FjțpogțyiF'l
La galeria „Simeza“ din B-dul 

Magheru nr. 20. pictorița Tia 
Peltz și-a deschis a 8-a ex
poziție (a 6-a în țară plus alte 
două în străinătate) care cuprin
de 62 desene în peniță și în teh
nică mixtă.

Cronicarul nostru plastic va 
reveni asupra acestei expoziții 
în rubrica sa viitoare. Pînă a- 
tunci, pentru un mai larg dialog, 
și mai concret, vă invităm, deo
potrivă cu pictorița în sălile ga
leriei „Simeza“ (T.S.).

disciplină a căminului 4 : „Ne-a 
tratat pe toți de sus, din pri
ma clipă Mereu ne arunca în 
față situația sa. relațiile sale, 
perspectivele ei nemaipomeni
te, care ne vor lăsa mult în um
bră' pe noi, ceilalți. Pe tot par
cursul studenției a excelat în 
acte de indisciplină. în ciuda 
repetatelor atenționări din par
tea noastră a colegilor ei, din 
partea asociației studențești și 
din cea a decanatului. Am fost 
colegă cu Daniela în anii II și 
III și știu că nu are nici o prie
tenă. Mai mult, știu că toți cei 
care s-au apropiat de ea au de

venit indolenți, recalcitranți, in- 
disciplinați“.

Ing. Florin Sperehez, vicepre
ședinte al C.U.A.S. pe univer
sitate : „Noi,' asociația studen
țească, am încercat toate meto
dele pentru a o readuce prin
tre noi. întotdeauna însă s-a 
dovedit refractară la inten
țiile noastre. N-o îneînta 
deloc perspectiva de a merge în 
același pas cu noi. Belinschi e 
și căsătorită, dar a plecat de la 
soț, de dragul unei „libertăți“ 
prost înțelese, tn ceea ce o pri
vește, consider că nu este ire
cuperabilă. Trebuie însă să fie 
adusă la realitate. Trebuie tre
zită. Are nevoie de un duș re
ce, chiar foarte rece, pe care în 
această situație societatea e da
toare să i-1 facă“.

Prof. dr. ing. Vasile Vulcu,

UN ÎNDEMN LA 
ACTIVITATE RODNICĂ

Răspundem prin 
faptele noastre 

de muncă !
(Urmare din pag. I) 

manifestă, că e un demn urmaș 
al celor care au luptat și adese
ori s-au sacrificat pentru făuri
rea unei societăți potrivit idea
lurilor comuniste. Asemenea ac
țiuni se desfășoară în. prezent 
în toate compartimentele mun
cii U.T.C. : în domeniul politic, 
ideologic, cultural-educat.iv, în 
sfera activității productive etc.

— Fără îndoială, zilele tre
cute ați participat și dumnea
voastră la unele din aceste ac
țiuni. Pe care Ie puteți re
marca ?

— în primul rînd aș sublinia 
că între organizațiile U.T.C. din 
județul Tulcea a fost declanșată 
încă din luna octombrie, o în
trecere cu o serie de obiective 
precum îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor profesionale, întări
rea disciplinei în muncă, spori
rea calității produselor și a 
contribuției tineretului la înfru
musețarea comunelor și orașe
lor. în fiecare întreprindere se 
desemnează lunar organizația 
cea mai bună și se evidențiază 
tinerii muncitori cu cele mai 
meritorii rezultate. Trebuie să 
spun că e o acțiune eficientă, 
care se bucură de o largă au
diență nu numai în rîndul tine
rilor, d și al conducerilor între
prinderilor și institutelor. E de 
remarcat apoi participarea lar
gă a uteciștilor la lucrările pen
tru desecări și combaterea ero
ziunii solului pe șantierele des
chise la Ostrov și Pecineaga, Iz
voarele și Horia, Baia, Ceamur- 
lia de Jos și Mahmudia. Sub 
semnul aceleiași participări pu
tem întilni aproape zilnic ti
neri la acțiuni de muncă vo- 
luntar-patriotică pentru amena
jarea pieței din centrul muni
cipiului Tulcea, a aeroportului 
Mihail Kogălniceanu sau în alte 
puncte ale județului Curînd o 
parte din ei vor participa la 
înălțarea unui obiectiv pe care 
ei înșiși l-au propus, anume la 
construirea clubului tineretului 
din Tuloea.

— O bună parte din acțiunile 
propuse în vederea sărbătoririi 
semicentenarului se realizează 
sau se vor realiza, așa cum e și 
firesc, prin forțele proprii ale 
organizațiilor U.T.C. Ne intere
sează și acțiunile la care va fi 
antrenat direct comitetul jude
țean U.T.C. și aparatul acestuia.

— într-adevăr, multe acțiuni, 
cum ar fi cele cuprinse în ciclu
rile „50 de ani de luptă și mun
că sub conducerea P.C.R." sau 
„Semicentenarul tinereții", sînt 
realizate de organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi și școli, din 
comune și sate. Vom organiza 
însă și o decadă a cărții social- 
politice pentru tineret, întîlniri 
ale tinerilor cu membrii birou
lui comitetului județean de 
partid, cu comuniști cu sta
giu în ilegalitate ; noi înșine, 
activiștii U.T.C., ne vom întîlni 
cu tinerii și le vom vorbi pe 
larg despre organizația noastră, 
despre eroii uteciști, despre rea
lizările obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidului. 
Pe de altă parte, zilele acestea 
pornește Ia drum o ștafetă-al- 
bum, care va trece prin toate 
localitățile județului. în album 
se vor consemna succint reali
zările obținute de tineri în fie
care localitate, transformările ce 
au avut loc aici, cele mai im
portante fapte de viață și de 
muncă. Cu prilejul înmînării 
ștafetei se vor desfășura ac- 

secretarul comitetului de par
tid al Universității din Brașov : 
„Este regretabil că mai sînt în
că asemenea cazuri, ce-i drept 
rare, cînd unii tineri caută să 
speculeze în raporturile lor cu 
societatea meritele părinților. 
Vinovata principală este Marta, 
care exploatează situația părin
ților, meritele acestora, făcîn- 
du-și din ele un paravan, îndă
rătul căruia crede că-și poate 
permite orice.

Acestea sînt opiniile. Cazul 
Martei Daniella Belinschi re

flectă mentalități învechite, 
incompatibile cu stadiul actual 
al dezvoltării societății noastre 
socialiste, cu principiile noastre 
potrivit cărora fiecăruia i se dă 
după propriile merite.

N-ar fi exclus ca la vederea 
acestor rînduri, eroina noastră 
să-și reverse iarăși furiile. 
„Știți voi cine e TATA ?“.

Să zicem că știm, stimată 
domnișoară, că am reușit, prin 
investigații personale sau din 
spusele celor pe care i-ați în
fricoșat cu repetate amenințări, 
să aflăm cine este res
pectatul dumneavoastră părin
te. Ce are a face însă asta eu 
situația dumneavoastră de stu- 

țiunl cultural-educative. în- 
tr-un cuvînt, acțiuni diverse și 
atractive, pentru fiecare cate
gorie de tineri, acțiuni menite 
să creeze un adevărat climat de 
emulație spirituală și politică, 
climat propice educației pa
triotice.

Făurim mărturii 
despre noi, 

cei de astăzi
• (Urmare din pag. I)

și productivității", al cărui re- 
gulajnent angajează întreaga 
masa de tineri. In agricultură, 
în afara, celor două consfătuiri 
pentru tinerii care lucrează în 
viticultură și zootehnie, șirul 
manifestărilor va fi completat 
de concursuri profesionale, cul
tural-sportive, întîlniri cu pre
ședinți de cooperative agricole. 
Un loc aparte îl va ocupa con
cursul „File din istoria coope
rativei în care lucrăm" prin 

. care, o dată cu sărbătorirea u- 
nui deceniu de la încheierea 
cooperativizării, vor fi sublini
ate profundele semnificații po
litice ale acestui proces în des
tinele țării. Apoi aș mai dori să 
subliniez hotărîrea organizației 
noastre de a realiza pînă la 
data de 19 martie 40 la sută din 
angajamentele luate în cadrul 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică. procent care aproape 
că va acoperi din punct de ve
dere valoric întregul angaja
ment al anului trecut. în acest 
scop, sîntem pe punctul de a 
deschide trei șantiere • pentru 
desecări și irigații la Ineu, 
Curtici și Tudor Vladimirescu 
și încă două la construcția de 
drumuri.

— Din exemplele date rezultă 
că manifestările dedicate semi
centenarului au început să 
prindă contururi concrete. Des
pre bogata paletă a acțiunilor 

1 poiitico-ideologice și cultural-e
ducative ne puteți vorbi tot atît 
de concret ?

— Am amintit la început des
pre caracterul complex al ac
țiunilor pe care le vom între
prinde. Cele la care vă referiți 
se integrează perfect ansamblu
lui, utilitatea lor constă în evi
dențierea valențelor politice și 
educative conținute, de exem
plu, într-un concurs profesio
nal sau o acțiune de muncă vo- 
luntar-patriotică în această 
idee, întîlnirile cu activiștii de 
partid și de stat sînt la loc de 
frunte. Printre temele abordate : 
„Partidul Comunist Român — 
creatorul și conducătorul orga
nizației U.T.C.“, „Partidul și or
ganizația revoluționară de tine
ret". Concursul deja lansat 
„File din istoria U. T. C.“, con
cursul de creație literară, care 
se va finaliza într-o plachetă 
omagială, și sesiunea de refe
rate și comunicări științifice 
„Din tradițiile de luptă ale ti
neretului arădean" vor încerca 
să sublinieze pentru toate cate
goriile de tineri înalta menire 
a organizației U.T.C. în făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

— Desigur, nu putem epuiza 
în cîteva rînduri bogatul șir al 
manifestărilor dedicate acestui 
important eveniment. V-am 
ruga, de aceea să vă opriți pe 
scurt la cele ce intră în preo
cupările imediate ale comitetu
lui județean U.T.C.

— In ordine cronologică, pînă 
la mijlocul lunii martie se va 
desfășura concursul cultural ar
tistic al elevilor, început deja. 
Tot în școli va avea loc un ci
clu de acțiuni intitulat „Tineri 
de ieri, tineri de azi“. 6 000 de 
tineri vor participa la acțiuni 
de vizitare a locurilor și monu
mentelor care evocă trecutul de 
luptă al partidului și al organi
zației noastre. La începutul lu
nii martie va avea loc „Decada 
cărții social-politice pentru tine
ret“. în cadrul căreia, pe lingă 
prezentarea cărților, vor mai a- 

dentă ? Ce legătură, vă între
băm noi, s-ar putea stabili în
tre meritele demne de laudă 
ale tatălui și îngrijorătoarea 
lipsă de merite în ceea ce vă 
privește ? Compensarea este în 
asemenea cazuri imposibilă. 
Translația pe care o propuneți 
— aceea ca meritele tatălui să 
fie socotite și meritele dum
neavoastră — nu poate fi rea
lizată, și orice tentativă este, 
în vremurile noastre, sortită 
eșecului.

Trăim într-un climat de pro
fundă echitate socială. în care 
fiecare membru al societății 
noastre are la dispoziție o mul
titudine de posibilități de reali
zare personală, de afirmare, un 
climat în care oricine poate cu
lege orice roade, prin propriile 
sale forțe, datorită, deci, pro
priilor sale merite. Poate că 
eroina noastră n-a aflat 
încă, Ia cei 23 de ani pe 
care îi are, de aceste lu
cruri. E cazul să afle și să 
înțeleagă acum. Dar e de-a-- 
dreptul surprinzătoare atitudi
nea celor ce. sacrificînd princi
pii pe care trebuie să le apere, 
s-au grăbit să satisfacă de fie
care dată pretențiile anacroni
ce ale studentei M.D.B., pasivi
tatea colectivului, a asociației 
studențești care a permis atitu
dinea de menținere a trambu
linei de lansare spre treptele. 
unei afirmări nemeritate. Dru
mul spre afirmarea perso
nală nu trebuie să treacă cu 
nici un pas pe lingă legile și 
normele noastre etice, ale dem
nității și cinstei, indiferent de 
„motivele“ pe care le invo
că o dată, sau indiferent de 
cîte ori, cineva obișnuit să 
meargă numai pe asfaltul vieții, 
pe acel asfalt apărut în fața sa 
prin efortul și sudoarea altuia. 

vea loc și întîlniri cu scriitori, 
ziariști, sociologi și alte perso
nalități din domeniul culturii și 
artei. Albumul-ștafetă, care va 
porni din 7 puncte ale județului, 
va colecta, în imagini culese din 
fiecare localitate, cele mai sem
nificative manifestări dedicate 
semicentenarului, pentru ca ast
fel ele să se adauge ca mărtu
rii de preț despre noi, cei de 
astăzi.

Ne am constituit 
intr-un adevărat 
schimb de onoare

(Urmare din pag. I) 

liștii și conducători ai procese
lor tehnologice, care să le pre
zinte obiectivele ce stau în fața 
unităților, precum și modalită
țile'de îndeplinire a acestora. 
Pentru lărgirea orizontului lor 
de cunoștințe organizăm în ma
rile întreprinderi lectorate, ex
puneri și dezbateri pe probleme 
economice, inițiem concursurile 
profesionale „Trofeul minerului" 
și „Brățara de aur“, iar pentru 
tinerii din S.M.A. vom organiza 
„concursul mecanizatorului" și 
întrecerea pentru desemnarea 
secției cu cele mai bune rezul
tate. Folosim mai eficient agita
ția vizuală, îndemnînd tinerii să 
gospodărească mai judicios ma
teriile prime și materialele, să 
reducă consumurile specifice, să 
depună eforturi pentru îmbună
tățirea calității produselor.

— Ce loc ocupă munca volun- 
tar-patriotică în complexul de 
acțiuni dedicate semicentenaru
lui ?

- Ne-am propus ca pînă la 
19 martie să realizăm cel puțin 
40 la sută din angajamentul va
loric anual. în această perioadă 
uteciștii din județul nostru vor 
colecta 750 tone metale vechi, 
vor împăduri o suprafață de 45 
hectare, vor amenaja 120 hec
tare pentru irigații, iar pe alte 
100 hectare vor executa lucrări 
de desecări Au fost deschise sau 
vor lua ființă în curînd mai 
multe șantiere județene ale ti
neretului. Printre acestea amin
tesc lucrările de aducțiune a a- 
pei potabile în municipiul Alba 
lulia, la >.are participă de pe 
acum peste 2 000 de tineri, șan
tierul de desecări de la C.A.P.

ISTORIA ;
CULTURII :

(Urmare din pag. li |

și mai vie necesitatea — ș> ea apare din ce în ce mai ’ 
pregnant — a unor lucrări de sin‘eză asupra istoriei ’
culturii însăși, considerată științific ca fenomen de supra- ' 
structură. Sociologia culturii, în actualii ei indici, înlesnește, ’ 
dacă nu solicită de-a dreptul- asemenea lucrări, a căror 1 
finalitate pentru o înțelegere mai complexă, deci mai exac- * 
tă, a istoriei — în ansamblul și în accepția ei contem
porană — se impune de la sine.

Astfel șe și explică o anume deschidere, în ultimii ani, ’ 
asupra diferitelor epoci din istoria noastră, tratate din un- ’ 
giul mișcării spirituale, ai evenimentelor, al actelor de cui- . 
tură. Cercetări — care tind a deveni ceva mai frecvente — ! 
s-au întreprins și se întreprind cu vădit succes, în institute, 
receptate de edituri, promovate de către factorii de opinie < 
publică. Desigur că în comparație cu perioadele preceden- < 
te, marcate de o păgubitoare secetă în această privință, ( 
cercetările de istoria culturii au intrat, în zilele noastre, pe < 
un nou făgaș — creator, luînd un nou curs. Ne gîndim, în- ( 
tre altele, la unele perioade din istoria culturii noastre mai < 
vechi (cea din secolul XVI, cu cercetările asupra lui Neagoe < 
Basarab, sau, cu atît mai vădit, la cea din „epoca lumini- < 
lor“ sau cea „pașoptistă"). Dar, oricît de promițătoare, ase- < 
menea, cercetări merită încă a fi stimulate — de factorii ( 
instituționali, la nivelul academic, ca și de cei editoriali, <

Apariția — oricît de imperfectă încă — a unei istorii a < 
artelor plastice, apoi una a istoriei muzicii noastre, alături < 
și împreună cu cîteva din istoriile literaturii existente (prin- ( 
tre acestea cea mai strălucit implicată în suprastructura de < 
ansamblu a istoriei poporului nostru fiind desigur cea a lui < 
Călinescu) ar înlesni încă de pe acum să se pășească ferm < 
pe pragul unor sinteze — individuale sau colective — con- C 
sacrate istoriei culturii române. <

TÎRGUL DE IARNĂ

10 ianuarie — 12 februarie 1972

CUMPĂRĂTORI,

în această perioadă beneficiați de

REDUCERE DE PREȚURI 
de 10 — 15 la sută

la unele articole de îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru sezonul rece

La magazinele cooperativelor de consum s-au pus în vînzare, la 
prețuri reduse, o gamă variată de țesături de lînă, diverse confecții 
din stofă și textile îmblănite (paltoane, pardesie, sacouri, rochii 
fuste, taioare, articole vestimentare tip sport), cisme și ghete cu fețe 
de P.V.C. pentru femei, ghete cu fețe din piele și talpă de cauciuc 
pentru femei și bărbați, fulare, baticuri, broboade, mănuși etc.

Toate mărfurile sînt moderne și de bună calitate.

FOLOSIȚI ACEASTĂ OCAZIE, CARE VĂ DĂ POSIBILITATEA SA 
FACEȚI O ECONOMIE ÎN BUGETUL DVS.

Vinerea, unde sînt prezenți zil
nic 100 de elevi de la Grupul 
școlar din Cugir, șantierele de 
irigații de la cooperativa agri
colă Valea Lungă, Bacăinți și 
Totoi, unde alături de tinerii a- 
cestor sate vor lucra elevi din 
Blaj, Cugir și Alba lulia. Tre
buie să spun că în această di
recție organizațiile U.T.C. au a- 
vut inițiative lăudabile. Tinerii 
de la Exploatarea minieră „Ro
șia Montană“, spre exemplu, 
s-au constituit într-un . schimb 
de onoare dedicat semicentena
rului. Duminica, sau atunci cînd 
în mină, nu se lucrează, ei intră 
în subteran pentru a obține în 
cinstea semicentenarului o pro
ducție suplimentară. Demn de 
a fi evidențiat este și angaja
mentul utecistelor de la coope
rativa meșteșugărească din A- 
brud de a da suplimentar prin 
muncă patriotică două covoare 
pentru export. .Am amintit cî
teva exemple, dar ele sînt mult 
mai numeroase.

— Se adaugă și acestea, din 
punct de vedere al conținutului 
educativ, la schimbul de onoare 
pe care l-ați amintit ?

— Aș vrea să afirm chiar mal 
mult decît atît : întreaga or
ganizație județeană s-a consti
tuit în perioada aceasta într-un 
adevărat schimb de onoare. 
Programul de activități întocmit 
în cinstea semicentenarului a 
fost astfel conceput, îneît să 
dea frîu liber inițiativei orga
nizațiilor U.T.C., să stimuleze un 
climat de efervescență creatoa
re și dinamism. îneît fiecare tî- 
năr să se simtă un participant 
activ la sărbătorirea evenimen
tului. în cadrul județului nos
tru conviețuiesc de secole tineri 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități Acțiunile pe 
care le întreprindem își propun 
să arate că tot. ce s-a înfăptuit 
în această țară, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, este ro
dul activității întregului popor, 
că tinerii de pe aceste meleaguri 
au muncit și au luptat înfrățiți 
pentru atingerea visului pe care 
îl trăim azi : edificarea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

/

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE S 
rulează la Central (orele 9; 11,45; 
14,30, 17,15; 20), Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20 30).

MIRII ANULUI H: rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30: 18,45: 21), Favorit (o- 
rele 9,10. 11,30; 13,45; 16; 18 15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16 18,30; 20,45).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , Luceafărul (orele 9; 11 15; 
13,30: 16; 18,30; 21), Capitol (orele 
9,15; 11,30, 14; 16,15; 18,30; 20 Gala 
filmului polonez : ABEL FRATE
LE TĂU ; VARȘOVIA IN PIC
TURA LUI CAMALETTO), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

DECOLAREA ; rulează la Lumi
na (orele 9—19 tn continuare) ; 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 12,30; 16; 18,30; 21), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grivița
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OLIVEP,: rulează la Arta (orele 
•15,30; 19). Doina (orele 11,30; 16;
19.30) .

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare)' 20,15 — PROGRAM 
DE DOCUMENTARE.

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30).

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

ANA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30). Drumul Sării (orele 
16; 19).

duel STRANIU : rulează la 
înfrățirea (orele 15 30; 17,45: 20).

TRENUL : rulează la Tomis (o- 
rele 9, 11,45- 14,30; 17,15; 20), Bu- 
cegi (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează a Unirea (orele 16; 18; 20).

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

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează Ia Gîu- 
lești (orele 15,30; 19), Miorița (o- 
rele 9; 12; 16; 19,30).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETR1CK • rulează la Munca (o- 
rele 16; 18: 20)

MIHAII STROGOFF : rulează 
la Pacea (orele 15.45; 18; 20), Ra- 
hova (orele 15,30; 18; 20,30).

GARA BIELORUSĂ : rulează la 
Cosmos (ore)c 15,30; 18; 20,15).

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

SA CUMPĂRĂM O MAȘINĂ 
DE POMPIERI : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI . rulează la Aurora (orele 
9,30: 12,30- 16: 19 30).

CASTANELE SlNT BUNE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 17.45; 
20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Vitan (orele 15 30: 18; 20.15).

FLOAREA DE CACTUS : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

-Sfeafre
Opera Română : TRUBADURUL

— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30; 
Teatrul Național ,1. L. Caragia- 
le” (Sala Comedia) : TACHE, 
IANKE ȘI CADIR — ora 20; (Sala 
Studio) : CINE EȘTI TU ? — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Magheru) : OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20; Teatrul de Comedie (la 
Casa de cultură a sectorului 2) : 
ÎNTÎLNIRI — ora 17; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) • D-ALE CARNAVA
LULUI - ora 20; (Sala Studio) : 
SPECTACOL DE POEZIE ȘI MU
ZICĂ — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase” (Sala Savoy) : BIMBIRICĂ
— ora 19 30: (Cal. Victoriei):
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
Mic (la Teatrul Giulești) : PISI
CA SĂLBATICA - ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : ÎN
TR-UN CEAS BUN ! — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victo
riei) : BU ALI — ora 17; (Str. 
Academiei) . CARTEA CU APO- 
LODOR — ora 15; Studioul „Ca- 
sandra” al I.A.T.C. : ACT VENE- 
ȚIAN — ora 20. Ansamblul „Rap
sodia Română“ : CONCERT DE 
MUZICA POPULARĂ — ora 19,30; 
Circul Globus : ’72 CIRC ’72 — 
ora 19,30.

X

16,00—17,00 Teleșcoală. 18,00 Mu
zică ușoară cu orchestra Radio
televiziunii. 18,20 Mult e dulce și 
frumoasă. 18,35 Timp și anotimp 
în agricultură. 18,55 Interpretul 
săptămînii Achim Nica — mesa
ger al cîntecului bănățean. 19,10 
Tragerea pronoexpres. 19,20 1001 
de seri : Aventurile celor doi 
căței. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportaj TV. Laudă tipogra
fului. 20,20 Tele-clnemateca : Ma
rile manevre — producție a stu
diourilor franceze. 22,05 Gala in- 
terpreților • Ludovic Spiess. 22,25 
Teleglob • Noua Zeelandă. 22,40 
Telejurnalul de noapte.



REVISTA
ȘCOLII

D&s&n d&
CRISTINA NESTORESCU
Liceul ,.N. Tonitza" Bucu-

CUPRINS

LITERAR-ARTISTIC
AL „SCÌNTE« TINERETULUI 

PENTRU ELEVI

Versuri 
de

Dan Cătană, ton Vasîu, 
ton Petra?, Emil Matei, 

Walerian Țopa, Mihai!
I. Vlad, Dinu Adam. 
Olaa Neagu, Nadia 
Gabriela-Bâian, Emil 
Albișor fi Marin Con

stantin

• Cronică 
de cenaclu 

■ Primul festival 
național d« poezie 

al licetnihr

Un mare număr de reviste 
școlare, din toate colțurile 
țării, strînse de redactorii 
Preludiului ne determină 
să începem publicarea u- 

nui ciclu de analize mai cuprin
zătoare a conținutului acestor pu
blicații. Desigur, vom organiza 
și publica și discuții, „mese ro
tunde", opinii despre cum sînt, 
cum ar trebui să fie, ce rol înde
plinesc sau nu, aceste reviste, ce 
atribuții își asumă comitetul 
U.T.C. din școală și dacă orga
nizația U.T.C., în ansamblu, o- 
cupă locul pe care trebuie să-l 
ocupe într-o asemenea publica
ție. etc.

In șirul acestor analize pornim, 
se înțelege, de la imaginea reală 
și nu ideală, a acestor reviste, 
încercăm să sesizăm problemele, 
realizările, dificultățile în măsura 
în care ele se fac simțite într-una 
sau alta, ferindu-ne de genera
lizări pripite, care n-ar cores
punde decît unui număr sau u- 
nui grup de reviste. Bineînțeles, 
analizînd, lăudînd sau criticînd, 
vom și încerca să propunem, nu 
numaidecît, un profil, un model 
bun pentru toate, dar soluții, for
mule adecvate unui caz sau altul, 
semnalînd, în toate împrejurările, 
fenomenele insuficient urmărite 
de colectivele de redacție, de pro
fesori, de membri comitetelor 
U.T.C. De altfel, un lucru se 
poate spune cu toată siguranța, 
de la început : organizația U.T.C. 
din școală este foarte puțin, a- 
proape deloc, prezentă în aceste 
reviste, acțiunile destinate să ex
prime potențialul organizației de 
tineret, să reflecte felul în care 
ea trăiește, se manifestă, lipsesc 
aproape cu desăvîrșire, ceea ce 
constituie o gravă eroare. A cui ? 
Vom încerca să aflăm.

— Căutînd deci imaginea re
ală a acestor reviste : indiferent

A DOUA PRIMUL
PASIUNE VOLUM...

O fată suplă, cu 
ochi de viezure scli
pind de sub para
petele bretonului și 
degete veșnic pătate 
de vopsele. Neoste
nită și la școală — 
unde conduce cercul 
de arte plastice al 
liceului și la socie
tatea literar-artistică 
„G. Călinescu“ a e- 
levilor bucureșteni 
— din al cărui colec
tiv de conducere 
face parte. 

de profilul anunțat sub titlul („re
vistă școlară", „revistă culturală", 
„revistă literară-științifică", „re
vista cercului de literatură" 
ș.a.m.d.) ele sînt în realitate în 
cea mai mare măsură și în cea 
mai mare parte literare. Să por
nim de aici.

Cea mai cuprinzătoare, și mai 
generală, observație este aceasta : 
pe de o parte, se remarcă o pro
ducție de versuri și proze de o 
rară cumințenie și banalitate, mai 
ales în acele reviste în care în
drumarea nu este precedată de 
fapt de o reală muncă de cerce
tare și stimulare a talentelor, de 
descoperire autentică ci ea se 
confundă cu necesitatea (impusă 
de cine ?) de a ilustra, se poate, 
nu se poate, „mișcarea literară" a 
școlii. („Năzuințe", „revistă lite
rară științifică", liceul „Mihail 
Kogălniceanu" din Huși); pe de 
altă parte este foarte vizibilă ten
dința contrară, de a face din 
„primii pași" niște pași exagerați, 
de o mărime și „adîncime" foarte 
departe de adevăr. Distanța din
tre ambiție și realitate este, în 
acest caz, astronomică, dar pre
tenția de a menține numai ambi
ția la o cotă foarte înaltă (nu știm 
încă pe seama cui s-o punem : 
a cenaclului, a îndrumătorilor ?) 
produce o impresie nefavorabilă 
(„Primii pași" „revista cercurilor 
de elevi". Liceul nr. 2, Bistrița) 
In ambele cazuri, deci se poate 
vorbi de lipsa unei îndrumări se
rioase și, mai ales, a unei selec
ții exigente, care să ducă la re
flectarea situației reale, la oglin
direa nivelului adevărat a preo
cupărilor autentice ale elevilor 
care scriu versuri sau proză. Dar 
sînt selecții și selecții. Intr-un fel 
de „selecție", cea mai comodă, 
nici un vers, nici un rînd din 
„proze" nu sînt mai bune decît 
altele, toate sînt banale, compozi-

(Continuare în pag. a IV-a)

Un prnmifâtoe 
de drum

Continuitate
A murit dacul pletos 
și pămîntul n-a plîns, 
a rodit tot mai mult 
și-a-nverzit tot mai des, 
a-nțeles ce-i de-nțeles 
și-a cîntat.
A murit Basarabul întîi

Îi pădurea s-a făcut și mai tînără, 
ujer cu lujer s-a unit 

si a rezistat ca un zid 
bătut de vînturi și de ploi 
dar n-a pierit.
A murit Ștefan cel Mare 
și-n sunet de clopot 
Moldova s-a cernit 
dar plugul n-a încetat să are, 
nici cornul de război să cheme, 
n-a încetat în țesturi 
pîinea să se coacă, 
nici cîntecul pe vatră să răsune.
Toți au murit și-a plîns 
norodul pentru toți, 
i-a scris pe toți în inimă — răboj, 
și-a rezistat în veacuri 
mărețul domn-bărbat, poporul...

EMIL ALBIȘOR 
Liceul Vînju-Mare

«

STRIGĂ T
Un zid nu-i decît un zid 
Un om e atît : un om... 
în fiecare se vede lumea—

Medalia de aur 
„Nehru“ la concursul 
international „Shan
kar“ organizat in 
India, concurs la care 
în anul 1970 s-au 
înscris peste 190 000 
de copii din 75 de 
țări. A fost o cinste 
pentru țara noastră

P. TORIȘ

(Continuare în pag. 
a IV-a)

VASILE POE- 
NARU este elev în 
clasa a X-a a Lice
ului „N. Bălcescu“ 
și președinte dl ce
naclului bucureș- 
tean „Săgetătorul“. 
La 14 ani i se pu
blică o plachetă de 
versuri, „Nașterea 
mea în poezie“ prin 
grija consiliului pi
onieresc al județului 
Ialomița, iar la 16

ani editura 
tros“ il 
ză“ cu 
„Jungla •.
II iscodim, a doua 
zi după întoarce
rea din satul na
tal, Miloșești, unde 
și-a petrecut o par-

: „Alba-
„lansea- 
volumul 

marină“.

R. SIPOT

(Continuare în pag. 
a IV-a)

înțelesurile sînt verticale 
ca o linie împlîntată în pămînt 
urcînd panta cerului, 
ca încrederea în comunism 
sădită în sîngele eroilor și martirilor, 
ca robia soarelui înfiptă în trupul întunericului.

★
Două chei încrucișate, vopsite în alb, 
pe tăblița neagră de la intrare.
Două chei ca două oase-ncrucișafe 
în liniștea trupului — zăngănitul lanțurilor. 
Un imens schelet de fier proptit în pieptul 

soarelui
Fiare legate la gîtul, la mîinile și 

la picioarele martirilor.
Fierul e ros de rugină. Pașii nu ruginesc... 
îi auzi pe comuniști în mersul lor rănit și sigur 
acolo, departe, pe iarba tînără a nemuririi, 
cu adevărul gîlgîind în 
gîtlejul care n-are voie să strige. Adevărul 
care dacă-l fereci între patru ziduri, sapă sub zid 
un tunel de comunicare cu soarele ; dacă-l 

îngropi în pămînt 
țîșnește ca o fîntînă spre ceruri ; dacă-l 

astupi în gîtlej 
găurește și fierul și gîtlejul ; rana însăși 
e o gură care proclama dreptate.
Un imens schelet de fier proptit ca un zăvor 

în poarta timpului, 
două chei încrucișate ca două gratii pe 

cea mai înaltă ferestruică a Speranței.
Două oase încrucișate, oasele martirilor 
au devenit chei ca să deschidă poarta lumii.

★
Recunosc aceste paturi de fier fără saltea, 
aceste bare de fier prin care trece gerul 
ca spaima în vinele oamenilor.
Recunosc izul acestei igrasii care seamănă 

cu tîrîșul șarpelui 
acest miros al hainei de lînă tocită, 
acest miros ca aerul închis la subsoara 

istoriei.
Cunosc atingerea fierului la încheietura i 

mîinilor mele 
ca sfîrșitul fără de veste al unui cîntec în noapte 
Cunosc bezna celulelor, o beznă cu părul 

măciucă, 
beznă zgribulită ca la apropierea unei fiare. 
Cunosc această tăcere de dinaintea torturei 
tăcerea din timpul torturii, cînd aerul tremură, 
ca o întrebare cu obrazul jupuit 
această tăcere de după tortură 
această tăcere care rămîne-n picioare 
ca un strigăt suprem : Libertate sau moarte.

SIMONA GHEORGHE 
Liceul „N. Bălcescu“ — Brăila



PARTIDULUI
Am încrustat
Pe porți de lemn 
Din nord.
Cu vibrații de roșu

Frumosul tău chip. 
Cîntat-au cocoșii 
De veșnicia ta, 
Și lumină se făcu

Pe-nsomnatul 
Din veac 
Maramu...

DAN CĂTANA
Liceul nr. 3 — Baia Mare

SINTEM FIII 
ACESTUI PĂMÎNT, 
ADÎNC PRELUNGIȚI 
IN LEGENDELE LUI.

I

GENEZÀ
• *

CÎNTEC
Născut în evul nou, în evul de lumină 
Sînt crinul alb creat de mina ta, partid, 
Sînt floarea care cîntă în patria-grădină 
Și se desface tainic cu un parfum candid.

Pentru fiecare bucurie 
avem o zi, 
pentru fiecare zi 
avem o bucurie — 
aici se naște marele Fluviu 
al dragostei pentru om, 
aici rodesc cireșii 
întru cinstirea acestor 
pămînturi
Și goana de soare-a 
cîmpiei unde 
aurul geme-n spice, 
aici pulsează inima 
Muntelui 
căruia ne-am obișnuit
Să-i spunem atît de simplu : 
Partid I

Sînt dorul albastru crescut în nopți de străbuni 
Mîngîiat cu suspinul prelins peste Vatră, 
Sînt sufletul lor august moștenit prin goruni 
Și Sfinxul acerb hrănit cu vinul de piatră.

o

Sînt lanul care fierbe în amfore-adînsi 
Cu spicul lung întins spre marea devenire, 
Sînt meșterul Manole cățărat între stînci 
Să-nfăptuiesc cu sorii a patriei zidire.

Născut în evul nou, în evul de lumină 
Sînt crinul alb născut de mîna ta, partid, 
Sînt floarea care cîntă în patria-grădină 
Și se desface tainic cu un parfum candid.

IOAN PETRAȘ-ARBORE 
Liceul „lacob Mureșianu“ — 

Blaj

ION VASIU
Liceul Beba-Veche

/

DORINȚĂ
/ -*
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Urna străbună legende așterne 
Pe-aceste nostalgice creste de lumi. 
Prin codri mă fluieră păsări eterne 
Și soarele cade-n genunchi sub goruni.

Avem și avem nevoie de păsări. 
Nevoie de cîntec, nevoie de zbor. 
De luncile-acestea cu ape la brîu, 
De munții suiți ca o scară la nor.

COPI L ÀRIE
Mi-am făurit din basme tiparele de clopot 
Cu mîinile-aburmde, cu sufletul plecat. 
Căci neamurile mele turnară bronz domnesc 
Prelung bătut în dungă la-ncrucișări de leat.

Copilăria mea, copilărie 
Cine te cheamă.
Cine te știe
Ruptă din sînul 
Cîmpiei spre munți. 
Cine te-ntreabă. 
Pe cine înfrunți ?

Frunte de drum ?

Cine te știe 
Copilărie 
Albă și ninsă.
Larg necuprinsă

Cad peste lucruri 
Brume astrale 
larba-și întinde 
Lăncile-n cer.
Și nimeni și nimeni. 
N-a fost niciodată 
Pe țărmul pădurii 
în care-am fost eu 
S-asculte, s-asculte 
Cutremurul serii

Cînd lumile cad 
în sine mereu. 
Aici ca-ntr-un vuiet 
Se schimbă copacii 
Negrăit de albaștri, 
Cu suflu de zeu 
Și cresc peste mine 
Altarele nopții 
Senin curcubeu...

EMIL MATEI
Liceul din Halmeu

Dor este timpu-n care oțelul încunună 
Poetica Moldovă cu iz voevodal, 
Intinerind-o-n iazuri în care pești-lumină 
Stelar despică noaptea și-o priponesc la mal.

Și mi-am întors menirea în rugul care-l știu 
Tot argintat pe inimi și doinitor în șoapte. 
Acolo, unde fauri, al timpului izvor 
L-au împlinit din sînge, iubire și din fapte...

VALERIAN TOPA
Liceul nr. 2 — Botoșani

t/WWWWW

LA NOAPTE.
La noapte îmi voi arde iubirile trecute
Și am să-mi înec în vise copaci de chihlimbar 
Acolo unde curge hotaru-n alt hotar 
Tristețe, calu-așteaptă ; ia-ți liniștea și du-te I
La poarta morții mele se va opri lear. 
Căci păsări fără semne s-or clătina tăcute 
Și galbene naiade vor coborî-n lăute 
Cînd am să plec spre tine, prin trunchiuri 

de stejar.
In noaptea asta mare ca așteptarea verii, 
Cînd pietrele de moară troznesc sub ochi sonor 
Iubirile se crapă și-apoi uitate, mor
La palida răscruce unde ne-așteaptă merii...
Semințele de rouă plîng limpede în ciute 
Tristețe, noaptea moare, ia-ți rănile și du-te I

DINU ADAM
Liceul „Gh. Șincai" — București Desen de DIANA STANCIU (Baia-Mare)

DĂRUIRI 

ADOLESCENTE 
*

în fiecare zi, un cîntec,
In fiecare zi, o grădină cu flori,
In fiecare zi, un munte cu brazi...
Cînt,
Sădesc,
Și sui,
Rostindu-ți numele simplu — Partid...
In fiecare zi trăiesc cu o bătaie de inimă mai mult,
In fiecare zi respir o oră de soare mai mult,
In fiecare zi mă simt mai puternic, mai înalt
Rostindu-ți numele simplu, Partid,
Și lăsîndu-l să-mi treacă
Ca un incendiu de roșie floare
Prin trup.

MIHAIL I. VLAD
Liceul economic — Tîrgoviște

INVITAȚIE
LA MASA TĂCERII

Să ne așezăm ca stelele la masa tăcerii,
La masa-nțelepciunii în cumpănă de zi ;
Să strîngem în inimi picături de liniște
Și să sădim floarea mută-a-nțelegerii.
Undeva, sunetele plîng înciudat...
Silențioase, obosite, alături vor poposi 
Amintirile rostogolite din vremea cînd eram copii.
Să ne așezăm cu stelele la masa tăcerii, 
ta masa-nțelepciunii în cumpănă de zi...

OLGA NEAGU
Liceul nr. 1 — Reșița
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SĂRUT PĂMÎNTUL
Colind amețită prispe albe, 
rourate de veacuri și doine, 
sărut pămîntul a cărui taină 
de leagăn Dochia o ghicea 
în palma voinicului Traian, 
și mă scald în ochii bourilor 
printre care Ștefan trecea cernînd 
demiurgic lumina orizontului 
printre degetele îndoite a sabie... 
Mă simt pîine și sare

la prînzul cel mare al 
soarelui pe plai carpatin, _ 
și mă simt acord de vioară 
la nunta Zamfirii™ 
Și-s bună și-s mare, 
și mă înalț spre lumină 
cu rădăcinile în zborul strămoșilor și cu palmele 
întinse a cîntec spre-albastru...

NADIA-GABRIELA BĂLAN
Liceul „Dinicu Golescu“, Cîmpulung-Muscel

»
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NĂSCUT ÎN EVUL NOU, ÎN EVUL DE LUMINĂ |

SÎNT CRINUL ALB CREAT DE MÎNA TA, PARTID, |

SÎNT FLOAREA CARE CÎNTĂ IN PATRIA GRADINĂ
Șl SE DESFACE TAINIC CU UN PARFUM CANDID. >V
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CINTECUL
GENERAȚIEI MELE

I IV.
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Mă simt legat cu țara

Noi
Sîntem mîna 
adînc dăltuită-n condei, 
sîntem ochiul 
deschis către zarea senină — 
braț lîngă braț, 
monument de eroi 
rumenit de străvechea văpaie. 
Noi sîntem rodul 
acestui pămînt 
și holda 
și glia...
Sîntem visul 
abia întrupat, 
amintire fără moarte, 
temelie-ntre secoli 
Noi 
sîntem apa fecundată de timp, 
iarba răsfrîntă 
lîngă tîmplele vîntului...
Sîntem fiii 
acestui pămînt, 
adînc prelungiți 
în legendele lui.

Nicicînd n-o să cînte izvoarele 
cum cîntă între palmele tale— 
O, ți ce tînăr sînt I— 
Ridicat din legende 
ca un vis din străbuni 
îngenunchiați lîngă tîmpla ta, 
țară, 
ți timpul îmi mîngîie fruntea boltită. 
Mă revăd între visele tale, 
între munții tăi, 
între schelele tale.
Mă revăd ți mă simt — 
mă înțeleg.
Sînt biciul de lumină 
ți flacăra de seară, 
sînt curcubeul semnului de rod 
sau poate trilul timpului ce-o fi. 
Sînt eu ți viața e ca mine.
Nici cînd n-o să cînte izvoarele 
aum cîntă între palmele tale 
iubire de țară...

V.

u
Tot mai adînc 
ne sapă legenda în sînge : 
Aici e-o cetate, 
aici o columnă 
tot mai înaltă, 
tot mai bogată, 
erou cu erou lîngă tîmpla schelelor, 
furnal cu furnal, 
viselor mele piedestal 
Tot mai adînc 
ne sapă legenda în sînge 
și tot mai clar 
ne simțim palmele 
înfigîndu-se în huma 
abia modelată.
Cineva ne mîngîie privirea 
și ne întreabă de azi 
și de mîine, 
de huma înălțată 
cu brațele noastre 

tot ce iubim

Aici lîngă tîmplele schelelor 
Va înflori copilul de mîine. 
Va pipăi cerul
Și va înțelege că-i viu. 
Va deschide ochii
Si va înjelege, va simți
Că pămintul acesta. 
Că soarele acesta 
Că visul acesta 
că fluerele acestea 
sînt iubirile lui 
sînt cetățile lui.
Aici lîngă tîmplele schelelor 
copilul visează
Și visul i-nvăluie chipul 
maturizat peste noapte, 
căci niciodată nu va țti 
cit de aproape e cerul 
aici, lîngă tîmplele schelelor.

EMIL ALBIȘOR
Liceul din Vînju Mare

de 
și visăm 
în lunga plimbare.

în noi
/

Cineva se așează 
ți clădește 
suflet în suflet 
columna vremilor

Adormitor prin sînge mășcatul grîu răsună 
Ca umbra ce-și răsrrînge răcoarea pe oglinzi. 
Prin linițtea-nflorită, sub zîrnbet cald de lună. 
Ce bine este țara cu pasul să-ți colinzi !

Maci roșii ard în lanuri și frunze de trifoi 
Bănuții de lumină nepotolit își. joacă. 
Pe cînd țărîna urcă cu sevele-i prin noi_ 
Cei plini, la fel ca grîul, ca pîinea dă să-și coaca.

Mă simt legat cu țara, de primele-i morminte. 
De brazda cea mai ștearsă a sfîntului pămînt, 
De-aceea urcă-n mine cu primele cuvinte,_ 
Și au, de-aceea astăzi rodesc simțind că sînt.

A
Imi urcă țara 

piuă peste văz

îmi urcă țara pînă peste văz 
Transfigurînd trecutul din balade 
în unduirea coaptă de ovăz, 
în plinul razei ce în ochi ne cade.

Altfel de voievozi zidim cetății 
Ce urcă-n noi spre soare, turnuri drepte, 
Aprinși străjeri în zorii libertăți 
Spre care sîngele ni l-am lipit de trepte.

Ne măsurăm izbînzile„cu greul 
Din cele patru inimi cardinale, 
Zvîcnire-a pieptului ce ne aruncă 
Grîu lîngă seceri, fum peste furnale.

Ne măsurăm izbînzile cu greul.
Ce-a răsucit în noi pumnale roșii 
Pe cînd pe cer ne soarbe curcubeul. 
Curați ca zorii-n care ard cocoșii.

De-ntomnare
Va întomna odată și-n lira mea de foc, 
Dar de v-aș arde-n inimi spre bine, cum o vreau, 
V-aș mistui-n poeme cu mine la un loc 
Și-n pază cu lumina ce încă o mai dau.

Trăim atît cît vorba ne mușcă mai aprinsă. 
Incandescentă lavă ce urcă în coloane. 
Tăcerea-n care-adesea ni-i inima cuprinsă 
Zburînd — hulub de pace — prin negrele obloane.

Cum întomnează jarul pe netivite stepe 
Va întomna odată și-n lira mea de foc 
Sau... poate-așa cum mînjii sug sîngele din iepe 
Eu, care-mi știu strămoșii, n-o să-ntomnez deloc...

UI

noi.

I

Vouă
Vă-nchin cupa cîntărilor mele. 
Vouă, celor care știți să iubiți. 
Celor care mă primiți 
Cu inima pură,
Cu ochii cicatrizați de mirosul tăcerii, 
Vouă vă închin
Statuia ne-ntinată a Venerii.

Priviți-vă-n oglinda concavă 
A palmelor abia umezite de humă, 
Priviți-vă și spălați-vă 
In rouă diminefii.
Nu, din pămînt nu cresc cetăți 
Fără palmele voastre. 
Nici mese tăcute 
Nici infinite coloane...
Nu, fără trupurile noastre 
Zidurile nu se leagă 
Izvoarele nu sînt izvoare, 
Nici florile nu mai cîntă 
Poemul dimineții.

Vouă vă închin cîntările mele 
Ca un semn că vă știu
Și vă chem...

e

Scuze de debut
M-am trezit și eu c-un cîntec după voi 
Prea m-au uluit cîmpiile cu maci. 
Și cînd flăcările curg șuvoi 
Peste grîul galben, poți să taci ?

în cetatea verde este loc de mas 
Pentru cei cu visele curate 
Cheamă trîmbița la veghe și popas 
Apele prin brazde susurate.

Nu știu ce chemări port la oblînc 
E așa... ca într-un vis ce doare 
Ochiul vorbei mă cerșește spre adînc 
Și m-afundă scorbura de soare.

M-am trezit și eu c-un cîntec după voi 
Prea m-au uluit cîmpiile cu maci. 
Și cînd flăcările curg șuvoi 
Peste grîul galben, poți să faci ?

MARIN CONSTANTIN
Fierbinți



Primul festival 
național de poezie

al liceenilor
Cu prilejul aniversării a 3 

ani de la înființarea societății 
literare „Al. Viahuță“ a ele
vilor din Tîrgoviște au fost 
invitați peste 100 reprezen
tanți ai unor cenacluri lite
rare din Baia Mare, București, 
Cîmpulung-Muscel, Constan
ța, Roșiorii de Vede, Rîmni- 
cu-Vîlcea, Vălenii de Munte, 
Tg. Jiu și Tg. Mureș care, 
alături de gazde, au partici
pat timp de două zile la 
festivalul de poezie „Testa
ment literar“.

Festivalul s-a deschis la 
Clubul petroliștilor unde tov. 
Ilie Dragomir, secretarul Co
mitetului Municipal Tîrgoviș
te al U.T.C., și tov. Aurel 
Ciurlău, directorul clubului, 
au vorbit despre importanța 
acestei manifestări. Jn conti
nuare, membrii cenaclului li
terar au citit din creațiile lor.

In încheierea primei zile, 
membrii cenaclului de la 
U.U.P.-Tîrgoviște au prezen
tat filmul documentar „Mu
zeul scriitorilor tîrgovișteni".

Obiectivul principal al celei 
de a doua zi l-a constituit co
memorarea scriitorului dîm- 
bovițean I. C. Vissarion, de 
la a cărei moarte s-au împli
nit la 5 noiembrie 1971, 20 
de ani. Cu acest prilej s-a fă
cut o vizită la Casa memo- 
rială a scriitorului de la Cos- 
teștii din Vale unde, profe-

sorul C. Manolescu, pu
blicistul I. Vasiliu, poetul 
Aurel lordache și eleva So
rina Vissarion, nepoata scrii
torului, au evocat în cuvinte 
calde chipul și opera poves
titorului țăran — acel 
„Creangă al Munteniei“, cum 
e numit de critici — care a 
dat glas în opera sa vieții 
și aspirațiilor omului simplu.

Duminică după amiază s-a 
făcut un activ și fructuos 
schimb de experiență între 
reprezentanții societăților și 
cenaclurilor din țară, dirijat 
de prof. Tudor Opriș, condu
cătorul „Săgetătorului“ din 
București.

In continuare s-a acordat 
titlul de membri de onoare 
unor animatori care au spri
jinit în mod deosebit Socie
tatea literară „Al. Vlahuță“.

In încheiere a avut loc un 
recital la care și-au adus con
tribuția reprezentanții cei mai 
prețuiți ai cenaclurilor invi
tate.

Deplinul succes de care 
s-a bucurat primul festival na
țional de poezie al liceenilor, 
organizat la Tîrgoviște, justi
fică intrarea în tradiție a în- 
tîlnirilor periodice dintre cei 
mai tineri condeieri din dife
rite colțuri ale țării.

MIHAIL VLAD

Neașteptata vacanță de iarnă 
a venit pentru elevii bucureșteni 
rără tradiționala pelerină de ză
padă.

Unii au pornit să caute bucu
ria vacanței pe umerii munților, 
alții au rămas credincioși prie
teniei cu orașul natal.

I-am văzut hoinărind pe străzi, 
prinși în viitoarea unei anacro
nice zile însorite ; i-am văzut în 
inima bibliotecilor, în liniștea 
expozițiilor sau bucurîndu-se de 
poezia florală a serelor Grădinii 
Botanice.

Una dintre surprizele cele mai 
plăcute ale vacanței a consti
tuit-o, _desigur, spectacolul „Odă 
patriei ', dedicat zilei de 30 De- 
wmbrie, susținut de membrii so
cietății „George Călinescu", a 
elevilor bucureșteni în Sala mică 
a Palatului.

Am ascultat alături de versu
rile unor prestigioși meșteri ai 
condeiului ca M. Eminescu, T. 
Arghezi, Z. Stancu, Nicolae La- 
biș, C. Buzea, V. Carianopol pe 
cele ale elevilor Mihaela Opriș, 
Rodica Simion, Adam Dinu și N.

Un promițător 
început 

de drum

Peniuc, membri ai cenaclului 
„Săgetătorul". Magistrala inter
pretare a poeziilor de către ac
tori ca Silviu Stănculescu, Ro- 
meo Stavăr, Janip Stavarache, 
țierban Cantacuzino, Val Lefes- 
cu, Ilinca Tomoroveanu a fost 
fericit însoțită de interpretarea 
sensibilă a Smarandei Moldovan, 
Danielei Leonte, Măriei Apro- 
zeanu, Aurorei Leonte și Liviei 
Barbu.

Și pentru că de la o mare săr
bătoare cîntecul nu poate lipsi, 
elevii liceelor de muzică nr. 1 și 
„G. Enescu": Vasile Mocioc, 
Roxana Livadă, Anda Petrovici 
au cintat fragmente din Marțian 
Negrea, C. Dumitrescu, P. Con- 
stantinescu și I. Scărlătescu.

Și pentru că vorbeam la în
ceput de colaborarea dintre ti- 
"p1* „vîrstnici“ aș cuteza să 
ahrm că îndrăzneala și virtuo
zitatea lor au stat pe postamen
tul muzical al acompaniamentu
lui profesoarelor Bel Mărie și 
Manuela Popescu-Zama. 
n Ji(;marcabiîă este apariția Evei 
Radacineanu de la Conservato
rul „Ciprian Porumbescu" care 
a interpretat „Bouree“-ul de G. 
Enescu și studiul de concert „Un 
suspiro de Liszt.

CĂTĂLINĂ MOGA 
secretara societății literar- 
artistice „G. Călinescu" — 

București

A doua pasiune
(Urmare din pag. I) 

și știrea n-a lăsat in
sensibile presa și 
radioteleviziunea. Se 
numește ANCA HA- 
RITON, elevă și ute- 
cistă fruntașă a cla
sei a X-a a Liceului 
„N. Tonitza".

— Știam că ești 
pictoriță. Or, tu ai 
obținut un premiu 
literar.

— Se-ntimplă că 
dai dreptul și „viorii 
lui Ingres“. După un 
premiu internațio
nal la pictură, am a- 
vut șansa (deși n-o 
visam) să obțin și 
altul la literatură. 
De altminteri există 
afinități strânse între 
aceste două ramuri 
ale frumosului. Mica 
mea izbindă e în fond 
o victorie împotriva 
tendinței de unila- 
teralizare și poate... 
chiar o pildă pentru 
alții...

— Cum iți explici 
că povestea ta, „La
crima norilor“ a în
trunit adeziunea u- 
nanimă a juriului ?

— Bănuiesc că i- 
deea morală a aces

tei povești, scrisă de 
mine la 12 ani, a im
presionat. Picătura 
de ploaie e simbo
lul oamenilor mo
dești care fac totul 
pe pămînt, fără a 
se gîndi la răsplată, 
ci doar la bucuria 
adusă celor din jur.

— Vei persevera 
pe drumul litera
turii ?

— Voi încerca. Aș
tept cu emoție un 
fel de debut. Editura 
„I. Creangă" prin 
scriitorul Viniciu Ga- 
fița mi-a sugerat să 
pregătesc o carte în 
care să ilustrez pen

tru copii această po
vestire.

— Alte proiecte ?
— In cinstea ani

versării semicente
narului U.T.C. voi 
deschide împreună 
cu încă 2—3 colegi o 
expoziție la Ateneul 
Tineretului, voi ilus
tra cea de a cincea 
antologie „Săgetă
torul“, închinată e- 
venimentului... și 
dacă îmi veți per
mite mi-aș dori să 
mai ilustrez un nu
măr al „Preludiu
lui“...

— Te așteptăm cu 
plăcere.

Primul volum...
(Urmare din pag. I) 

te din vacanța de 
iarnă.

— Ce ne spui 
despre apariția vo
lumului ?

— Evident, am o 
mare satisfacție. 
Cred însă că volu
mul nu-mi aparține 
în întregime. In 
spatele lui se as
cunde grija unor 
prieteni mai mari 
care m-au ajutat 
foarte mult desco- 
perindu-mă, îndru- 
mîndu-mă, netezin- 
du-mi drumul spre 
publicare...

— Dacă nu sîn- 
tem indiscreți, ne-ai 
putea cita cîțiva ?

— Da... Mircea 
Sîntimbreanu, Ma
rin Theodorescu, 
Tudor Opriș, Petre 
Glielmez. Fiecare a 
contribuit în felul 
său la sosirea aces
tei clipe unice din 
viața unui adoles
cent.

— De ce ai nu
mit recentul volum 
.Jungla marină ?“

— Marea este me
tafora existenței 
primare și în ace
lași timp punct de

origină al nașterii 
universului meu de 
senzații și idei. 
Uneori ceea ce ne 
vine din afară cu 
ceea ce elaborăm se 
contopesc într-un a- 
semenea vălmășag 
dramatic încît su
gerează o junglă.

— Ce părere ai 
despre talent ?

— Talentul se for
mează în societate 
și trebuie ajutat de 
societate. La desă- 
vîrșirea lui contri
buie doi factori ho
tărâtori : lectura și 
actul călătoriei. 
Cultura te ajută să 
te confrunți cu obi

ectul pasiunii re
flectat în alții, că
lătoria să te iden
tifici cu pluralitatea 
lumii. Fără suportul 
culturii și cu un în
gust orizont de in
vestigație, opera lite
rară riscă să se nas
că moartă.

— Și care-ți sînt 
proiectele de vi
itor ?

— Să citesc, să 
călătoresc, să fac 
ziaristică, să scriu 
cît mai regulat și 
cît mai bine și să 
nu-mi dezamăgesc 
colegii de promoție 
al căror egal mă 
simt în orice clipă.

(Urmare din pag. T) 

ții școlare ferchezuite la suprafață 
pentru a semăna cu o exprimare 
cît de cît frumoasă, corectă dar 
în care_nici o impresie, nici o ob
servație nu este inedită, preg
nantă, proaspătă. Boala de care 
sînt silite — poate uneori fără 
voia elevilor — să sufere produc
țiile astfel selectate este, cel mai 
des, metaforita, spaima de comu
nicarea simplă, directă, tendința 
frecvent întîlnită de a „respira 
cu pămînt și cerbi", de a nu lăsa 
ceasurile la locul lor, pe pereții 
caselor cui le are („ne prindem 
orologiile-n gene"), de a trans- 
sfera cu orice preț, în orice situa
ție, o calitate a subiectului în- 
tr-una a obiectului („pășim prin 
candoarea pădurilor"). Un caz 
special al acestei maladii îl con
stituie poemul în proză, la mare 
cinste în acele reviste care se 
bucură de amintita selecție co
modă. Din contră, selecția ambi
țioasă (vezi „Primii pași" de la 
Bistrița) conduce la un alt tip de 
dificultăți, neajunsuri, confuzii. 
Cele mai sumare indicații asupra 
acestora le dau chiar titlurile poe
melor : Fagocitoza, Obsesie rece, 
Metempsihoză. Coșmar, Certitu- 
dine-poem incert, și multe altele. 
Hotărît lucru, cine deschide pa
gini cu astfel de titluri va cădea 
în cursa pregătită (cu destulă nai
vitate) : va fi șocat, buimăcit, în 
fine, tras de mînccă să se 

oprească. Este limpede, de la 
prima lectură, că selecția a pro
cedat ghidîndu-se după efectul 
psihologic al ostentației. Procedeu 
pe cît de ușor, pe atît de perni
cios pentru că falsifică o reali
tate mai complexă, induce în e- 
roare asupra naturii talentului 
celor care compun aceste versuri 
adresate frecvent „tărâmurilor an
cestrale", purtate adesea de „ma-

REVISTA ȘCOLII

reele neființei" și mai rar ajunse 
unde trebuie, la colegul de ală
turi, de bancă, de școală sau, 
cînd se întîmplă, din alt oraș. 
Versurile par scrise, mai toate, 
în triste și plictisitoare după a- 
miezi ploioase, smulse cu sila 
dintr-o neagră melancolie coman
dată de tipul de selecție (și pro
babil de îndrumare) promovat cu 
mult prea mare ușurință încă de 
la „primii pași". Dar „proza" ? 
Nici ea nu e scutită de aceste 
defecte confecționate cu multă 
grijă. Iată „Certitudinea" (titlu) 
dintr-un „poem incert“ (subtitlu) : 

„în palmele întunecate ale des
tinului celelalte stele clipesc aș- 
teptîndu-și clipa lunecării spre 
cerșetorii pămîntului". Foarte 
profund, foarte grav dar greu de 
imaginat I

In realitate, în asemenea cazuri 
avem de-a face cu o calitate care 
trebuie încurajată, însă pe cu to
tul alte căi și în cu totul alte di
recții. Este o mare calitate a ele

vilor noștri, o însușire față de 
care trebuie să avem cea mai 
mare grijă aceea de a dori să 
spună lucruri grave, pline de im
portanță, tulburătoare despre 
lume, despre aspirații, despre 
speranțe, despre împlinirea desti
nului (pentru că, în sine, desti
nul pe care ni-1 facem noi înșine 
este o temă de cea mai mare im
portanță, nu-i așa ?) Este foarte 
bună această înclinație de a lua 
în serios aspectele cele mai im
portante ale vieții, implicațiile 
întregii noastre activități, etc. E 
un semn bun acesta și de aceea 

spuneam că avem de-a face cu 
o mare calitate, printre cele mai 
semnificative, a tinerelor genera
ții. Tocmai de aceea este de ne
iertat și devine un mare defect, 
capabil de consecințe numeroase, 
nesesizarea la timp a formelor 
pe care le îmbracă această ten
dință de a medita cu seriozitate, 
de a gîndi grav. Mulți aleargă 
după expresii neliniștitoare, după 

simboluri misterioase, după me
tafore obscure dar nu numai că 
aleargă dar mai și dau iama prin 
grădinile altora — unii mult mai 
puțin „neliniștiți" decît beneficia
rii lor I — și le smulg de acolo, 
cel mai des la întîmplare. Rupîn- 
du-le din solul băștinaș, mai mult 
sau mai puțin prielnic, le mută 
fără remușcări în versurile lor, 
neobservînd că aici ele se ofilesc 
și mor. Este deci mare nevoie, o 
stringentă necesitate de a sesiza 
aceste masive împrumuturi, de a 
nu le lăsa să treacă drept pro
ducție „originală". Este un fapt 

că elevii, copiii în general, n-au 
priceperea, știința — care se do- 
bîndește — de a da expresie a- 
decvată fanteziei lor, altminteri 
prodigioasă. Și atunci spun cu 
vorbele altora ceea ce li se pare 
că ei înșiși vor să spună. A te 
face înțeles cu vorbe de împru
mut crezînd că ești original —• 
iată o situație de care trebuie să 
fim conștienți pentru a evita, e- 
levi și profesori, confuziile, ero
rile, iluzionările. Acesta este ro
lul profesorului, al îndrumătoru
lui, al cenaclului : să discearnă 
expresia adevărată a talentului, 
firește, dar mai ales să recu
noască „sursa“ livrescă de inspi
rație, stilul fals, împrumutul — 
pînă la aflarea vocii proprii ( 1) 
— din mijloacele pe care lectu
rile — uneori foarte întinse, și 
e bine că este așa 1 — Ie oferă 
din belșug, (cîteva surse, în pri
mul grup de reviste de care ne 
ocupăm acum : Blaga, M. So- 
rescu, N. Stănescu, D. Țepeneag, 
Sînziana Pop). Iată de ce poate 
că va trebui să ne dăm seama 
mai bine dacă noi înșine, îndru
mători, profesori, conducători, 
citim ceea ce citesc elevii ! Une
ori — desigur, cînd e cazul — 
probabil că, măcar în această pri
vință, trebuie să le urmăm exem
plul.

Dar, în legătură cu multe alte 
probleme care privesc revistele 
școlare, vom reveni în nume
rele următoare.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MIERCURI 19 IANUARIE 1972

CRONICI • CRONICI « CRONICI • CRONICI •CRONICI
Electromobilul! Iată vehi

culul spre care se îndreaptă 
speranțele noastre. Cînd 
străzile vor fi luate cu asalt 
de acest mijloc de transport, 
poluarea se va reduce sim
țitor, zgomotul nu ne va mai 
deranja ca azi, iar acciden
tele vor fi poate mai redu
se ca număr, datorită gaba
ritului mic al mașinii și mai 
ales simplității comenzilor 
de conducere. Spre electro- 
mobil se îndreaptă și gîn- 
durile unora din membrii 
„Clubului ingenioșilor“. In
ginerul DAN MARGINEANU 
le răspunde în rubrica de 
față.

FĂRĂ FRTNA Șl VOLAN!

CONSTANTIN CÎRSTEA 
— Valea Sadului — jud. 
Gorj. Electromobilul con
ceput de dumneavoastră ar 
întruni sufragiile amatorilor 
de plimbări pe patru roți cu 
o singură condiție: dacă 
s-ar putea realiza.

Un acumulator pune în 
mișcare roțile motoare. După 
aceea, un generator transfor
mă mișcarea de rotație a di
ferențialului în energie elec
trică. Toate dispozitivele de 
comandă 
butoane.
cui un 
magnetic 
vrele automat sau, la nevoie, 
cu ajutorul șoferului. In lo
cul frînei, va fi suficient un 
buton care să reducă curen
tul electric. Viteza poate va
ria in funcție de cantitatea 
de curent primită de motor.

la un acumulator ați apelat, 
deși vreți să scăpați —după 
cum ne mărturisiți — de „ba
teriile electrice“ — pentru 
că — după opinia dumnea
voastră — „ele ar complica 
extrem de mult reparațiile“. 
Lucrurile nu stau chiar așa. 
Cu atîtea motoare, stații și 
generatoare, cred că un ase
menea electromobil ar putea 
concura — poate cu șanse de 
cîștig — din punct de vedere 
al dimensiunilor cu o loco
motivă. Pe de altă parte, un 
pasionat de electrotehnică 
trebuie să știe că există po
sibilitatea ca un singur apa
rat să reducă tensiunea fă- 
cînd în același timp și re
dresarea curentului. Schema 
propusă este extrem de com
plicată și nu-și justifică cu 
nimic complexitatea. în con
cluzie... nu merge !

mică de deplasare cu „com
bustibilul" de rezervă. Cum 
însă tehnica a rezolvat pro
bleme mult mai dificile, con
tinuăm să sperăm. Mai ales 
că în .urmă cu cîteva zile, o 
veste sosită din arhipelagul 
nipon ne aduce la cunoștință 
că specialiștii japonezi ai 
complexului „Subaru“ au 
realizat un vehicul electric 
care — ni se promite — peste 
trei ani va fi comercializat 
După cum afirmă autorii, a 
fost rezolvată una din prin
cipalele probleme: autono
mia. Datorită utilizării a doi 
acumulatori — unul de ni- 
chel-cadmiu, pentru dema
raj, și altul cu pudră de zinc, 
pentru regim de croazieră — 
„E XI“ (cum a fost denumit 
noul tip de electromobil) va 
putea parcurge 200 de kilo
metri cu o viteză medie de 
90 km.

UN MOTOR CU AER

vor fi înlocuite cu 
Volanului Si ia lo- 
dispozitiv electro- 
ce execută mane-

COMBUSTIBIL IDEAL — 
BATERIILE SOLARE

ELECTROMOBIL SAU LO
COMOTIVA ELECTRICA ?

IOAN MATEIANU — 
Galați. Ne propuneți ca pe 
axul roților motoare ale au
tovehiculului să se monte
ze un generator de curent 
alternativ < și un motor elec
tric. Pe circuitul generator
motor, ar urma să se afle 
o stație de transformare și 
una de stabilizare a tensiu
nii. Ați mai prevăzut un al 
doilea motor care să pună 
în funcțiune generatorul pî- 
nă ce rotorul acestuia va a- 
tinge turația maximă. Din a- 
cest moment, generatorul 
poate alimenta motorul care 
să acționeze roțile. Ați omis 
însă să precizați cum și cu 
ce este acționat acest din 
urmă motor. Probabil că tot

VASILE CRUȘOVEANU — 
com. Dăbuleni — jud. Dolj. 
Pe dumneavoastră vă preo
cupă problema sursei de e- 
nergie electrică pentru elec- 
tromobile. După ce încercați 
să ne convingeți de utilita
tea vehiculelor care să func
ționeze cu energie electrică, 
ne sugerați și „sursa ideală1' 
de combustibil: bateriile so
lare. Nu omiteți însă o pre
cizare: trebuie să așteptăm 

• ca acestea să devină accesi
bile comerțului. Asta cam 
așa este. Și pînă atunci? în
tr-adevăr, sursa de curent a 
reprezentat și continuă încă 
să reprezinte un impedi
ment în calea dezvoltării ra
pide a producției de electro- 
mobile. Aceasta pentru că 
vrem cu toții un vehicul mic 
și ușor ceea ce presupune de 
fapt ca numărul de baterii 
de acumulatori să nu fie prea 
mare. Numai că astfel ajun
gem Ia o autonomie relativ

GHEORGHE MUNTEANU 
— Roman. Ceea ce propuneți 
în scrisoarea expediată re
dacției este — de ce să nu 
recunoaștem — interesant și 
ingenios. De la bun început 
vă asigurăm că teoretic to
tul este perfect. Propuneți ca 
aerul să fie comprimat în 
două rezervoare la o presiu
ne de 150—170 atmosfere în 
numai cinci minute. Tipul de 
compresor pe care l-ați ales 
în acest scop este într-ade- 
văr capabil să realizeze o 
asemenea presiune. Demn de 
luat în seamă este și faptul 
că ați prevăzut un circuit e- 
lectnc (și el realizabil și bine 
dimensionat) pentru o ușoa
ră încălzire a aerului, com
primarea făcîndu-se astfel 
ceva mal ușor. Cît privește 
montarea turbinei cu contra
greutăți pe axă pentru a se 
forma un cuplu de inerție 
mai puternic, problema se 
complică. Cu atît mai mult 
cu cît ați vrea ca de la tur
bină, aerul să treacă imediat 
în injectoare. Repet însă că 
aici apar dificultăți numai 
din punct de vedere con
structiv. Teoretic ideea este 
bună. Complexitatea și greu
tatea realizării unui aseme
nea motor 
rialele din 
construcția 
samblu nu 
dicate) nu
găsiți aplicații 
principiu și în

Pe strada Zugravului la nr. 5, 
locuiește, în Ploiești, pictorul 
Nicolae Toma, membru al 
U.A.P., avînd pînă acum 6 ex
poziții personale și de 52 de 
ori participant la . expoziții 
plastice colective. Acestea sînt 
reperele activității unul pictor 
care așterne pe șevaletul din a- 
telier, imagini din viață. Oferin- 
du-vă aceste amănunte, nu în
seamnă că l-am întâlnit pe ar
tist acasă. Nicolae Toma se afla 
în documentare, în comuna Dra
galina, al cărei C.A.P. va îm
plini peste cîteva luni zece ani 
de activitate. Despre această la
tură a activității artistului ur
mează să vorbesc : documenta
rea, „notesul reportericesc“ de 
schițe și însemnări pe care și-l 
completează pictorul atunci 
cînd prospectează realitatea'ce-I 
înconjoară și-i determină actul 
de creație.

Documentarea la pictorul Ni
colae Toma se transformă în-

chipurile și gesturile firești ale 
oamenilor cu care mai înainte 
conviețuise. Cei din Dragalina 
au fost primii care au văzut în- 
tr-o expoziție la căminul cultu
ral tablourile satului.

...Fiind prahovean, un loc a- 
parte în lucrările sale îl ocupă 
peisajul industrial din Prahova, 
mai vechi sau cel de astăzi : 
„Rafinăria Vega“, „Sonda 4LD“, 
„Cazangerie la Uzinele 1 Mai“, 
„Mina de la Filipești“, „Fabrica 
Dorobanțu“, „Cuptor electric la 
Uzinele 1 Mai“ etc, dar ar fi o 
eroare dacă am generaliza luînd 
pe de-a întregul tablourile ar
tistului inspirate de oamenii din 
industrie, sub denumirea de 
„peisaj“. Fiindcă și aici notesul 
reportericesc completează fișa 
de activitate a pictorului. Știe, 
fiindcă a lucrat cîteva luni în 
schimbul de noapte, cum s-a 
născut sonda 4LD, o creație a 
muncitorilor prahoveni, a luat 
parte direct la pregătirea șarje
lor din topitorii, a fost, după 
programul de lucru, prezent la 
activitățile culturale organizate 
la Clubul uzinei. Aici, la cere
rea organizației U.T.C. a pre
zentat o suită de tablouri inspi
rate din viața și activitatea 
muncitorilor comuniști în anii

ARTISTUL ÎN

DOCUMENTARE

DOUĂ DINTRE
COMEDIILE SCENELOR

BUCUREȘTENE

Ce propun uteciștii
(Urmare din pag. I)

datele încredințate să pună 
umărul la bunul mers al a- 
cestora astfel îneît cuvîntul lor, 
purtînd pecetea cunoașterii ne
mijlocite a stărilor de lucruri 
existente, să aibă greutate, pro
punerile formulate în vederea 
eliminării unor deficiențe în
registrate să-și găsească locul 
în planurile de măsuri ce se 
vor adopta de către adunările 
generale ale oamenilor muncii. 
Enunțîndu-și intenția reporte
rul se retrage lăsînd loc liber 
intervențiilor interlocutorilor 
săi. Cuvintele acestora, prin 
ele însele, nemaisolicitînd 
mentarii suplimentare.

co-

Gheorghe Cojocaru : 
„CURSURI DE PERFECȚIONA

RE PENTRU LĂCĂTUȘI"

Secția de hîrtie înnobilată a 
Intrat în funcțiune doar de un 
an. Toate utilajele din acest 
modern compartiment al fabri
cației sînt noi. Noi nu numai

acest

_ ______ __ _ numai 
pentru cei douăzeci de absol
venți ai Școlii profesionale de 
pe lingă Combinatul de celu
loză și hîrtie din Călărași, ope
ratori chimiști angajați în oc
tombrie, dar și pentru lăcătușii 
cu vechime. Pentru a le putea 
deservi și respectiv, întreține 
și repara cum se cuvine se 
cere să le cunoaștem perfect. 
Cum anume s-ar putea realiza 
această cunoaștere, este de la 
sine înțeles. Prin organizarea 
unor cursuri de perfecționare 
în cadrul cărora oameni com- 
petenți să-și asume responsabi
litatea instruirii noastre teore
tice și practice. Or, o astfel de 
formă organizată de învățămînt, 
la ora actuală, este inexistentă 
în ceea ce ne privește. Deși 
după cîte știm în virtutea, legii 
nr. 2 din 1971 asemenea cursuri 
ar fi trebuit să funcționeze încă 
mai de mult, deși la o ședință 
ni s-a spus că se vor deschide, 
deși în fabrică, la alte sectoa
re, reciclarea a devenit fapt.

Ionel Grecu : 
„SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM APROVI
ZIONAREA LOCURILOR DE 

MUNCA"
Eu sînt lăcătuș la atelierul 

mecanic central. In atribuțiile 
mele intră remedierea defec
țiunilor apărute la utilaje în 
scopul repunerii lor în cît mai 
scurt timp în funcțiune. Din 
păcate nu întotdeauna pot rea
liza această cerință Motivul ? 
Aprovizionarea defectuoasă cu 
materialele și piesele de schimb 
necesare. Ce folos că mă de
plasez cît pot de repede la ma
șină, că depistez avaria în 
timp record, dacă practic, apoi, 
sînt cu mîinile legate ? Și, ne- 
lucrînd eu, nu lucrează nici 
muncitorul ce deservește res
pectiva instalație. Anul acesta, 
după cum bine știm cu toții, 
productivitatea muncii va tre
bui să crească substanțial. Să 
ne gîndim deci, împreună, cît 
nu e prea tîrziu, ce măsuri se 
impun pentru a evita în viitor 
ca lipsa unui tarod, să zicem, 
să se constituie într-o piedică 
de netrecut în calea ritmului 
pe care vrem și trebuie să-1 
realizăm. Dacă putem să-1 con
fecționăm din rezerve interne 
să procedăm ca atare, de nu 
să cerem furnizorilor noștri 
să respecte întocmai legea con
tractelor.

Gheorghe Constantinescu : 
„STOP FLUCTUAȚIEI"

Este deja un lucru îndeobște 
știut. în fiecare an un număr 
impresionant de tineri pără
sesc întreprinderea pentru a 
pleca la o altă unitate econo
mică. Să luăm, de pildă, pe 
Nicolae Olaru. De ce anume a 
solicitat transferul ? „Mi s-a 
spus — a explicat utecistul de 
care vorbesc — că nu pot să 
învăț o meserie decît după 
ce-mi voi satisface stagiul mi
litar. Pînă atunci însă mai 
sînt doi ani...“. Nu este un caz 
singular. Ancheta întreprinsă 
de comitetul U.T.C. a relevat 
că în mod cu totul arbitrar ti
nerilor nu li se creează, ade
seori, condiții pentru a se cali
fica. Părerea noastră este că 
ne furăm singuri căciula. în loc 
să ne îngrijim să ne creștem 
cadrele de care avem atîta ne
voie renunțăm.lesne la ele, mai 
mult le cultivăm, chiar de la 
intrarea în viața de muncitori, 
obișnuința instabilității locului 
de muncă în detrimentul direct 
al producției. Așa îneît propun 
ca începînd cu acest an să tre
cem la instruirea în meserie a 
tinerilor necalificați chiar din 
primele zile de la angajare, or
ganizația U.T.C. angajîndu-se 
să Ie sprijine.

Rodica Stanciu :
„DEȘEURILE, REPUSE IN CIR

CUITUL PRODUCTIV"
Prin însăși specificul fabri

cii, în urma procesului de pro
ducție rezultă o cantitate în
semnată de deșeuri de hîrtie. 
Care este destinația lor ? De 
ce de cele mai multe ori li se *tiă 
foc ? Consultîndu-mă cu colegii 
mei am ajuns la concluzia că 
dacă ar fi strînse pe categorii 
și modele — mă refer la hîr- 
tia imprimată — și ar fi pre
date la D.C.A. acestea ar pu
tea fi foarte bine refolosite 
pentru ambalaje. Cît despre 
hîrtia albă, prin retopire, ea se 
poate reintroduce în fabri
cație. Noi, uteciștii, sîntem 
deciși să luăm pe cont propriu 
o astfel de acțiune. După orele 
de program, prin muncă pa
triotică, tinerii vor reuși astfel 
pe de o parte să mărească baza 
de materii prime, capitol nu o 
dată deficitar, pe de altă parte 
din vînzarea deșeurilor impri
mate vom obține beneficii su
plimentare.

Vasìlica Dima :
„NU MOBILIER DECORATIV... 
CI UTILAJE ÎN STARE DE 

FUNCȚIUNE"

Se tot vorbește, pe la toate 
ședințele, dar pînă acum fără 
rezultat, de instalațiile de nu
mărat hîrtie din sectorul de 
finisat. Ele constituie un mo
bilier decorativ și atîta tot. în 
loc 'să ne ajute, mai mult _ne 
încurcă blocînd spațiile. Cînd 
au fost aduse, în urmă cu cî- 
țiva ani, se spune că au func
ționat. Eu una deși sînt anga
jată de trei ani nu le-am vă
zut decît „în repaus“. Așa îneît 
numărăm cu mîna, apar ine
rentele erori — plus sau minus 
15 coli la sută. Despre randa
ment... ce să mai vorbim. Con
sider de aceea că a venit vre
mea să se stabilească ca 
măsură distinctă repararea lor, 
fixîndu-se termene precise și 
responsabilități.

rie

(de altfel, mate- 
care recomandați 
fiecărui suban- 
sînt cele mai in- 
vă Împiedică să 

ale aceluiași 
alte domenii

Redactorul
Ing. IOAN VOICU

rubricii :

totdeauna în atitudine, în par
ticipare directă la viața socială 
a... viitoarelor tablouri. Aici, la 
Dragalina, ca să poată oglindi 
așa cum se cuvine viața și mun
ca satului, artistul a devenit ce
tățean al satului și timp de trei 
luni de zile a trăit alături de 
cei mai harnici țărani în cam
paniile agricole, sau în timpul 
liber, ca animator al unor ac
țiuni la căminul cultural. Planul 
de irigații hotărît în adunarea 
cooperatorilor și așternut pe 
cîmpuri în vara aceasta, secto
rul zootehnic, campaniile de re
coltare etc. au fost momente e- 
sențiale din viața satului imor
talizate de „cronicarul“ său cu 
pete de culori și lumină. Ob- 
servînd interesul ce l-a stîrnit, 
ca artist, prezența sa în mijlo
cul țăranilor, a înființat aici 
un cerc de pictură iar la cămi
nul cultural a înființat o uni
versitatea populară de pictu
ră. După aceea, revenind acasă 
a recompus în fața șevaletului

Vine sesiunea de examene I Studenții se pregătesc intens 
acordînd un loc însemnat studiului în bibliotecile universitare

(Urmare din pag. I)

— Ar fi dificil să le cunosc pe 
toate în aspectele lor concrete. 
Este vorba de 12 000 de studenți, 
de aproape 150 de organizații de 
an și 500 de grupă. De aceea, 
posibilitățile de a le afla sînt 
mijlocite de participarea mea la 
unele adunări, ședințe ale con
siliilor din facultăți, vizite in 
cămine, discuții cu cadrele A.S. 
în situația existentă, legăturile 
directe cu masa studenților sînt 
destul de sporadice. Desigur, 
am participat la unele acțiuni de 
masă, dar numai acestea nu re
zolvă suficient problema.

— Chiar dacă este dificil să 
aveți o legătură directă cu toți 
studenții, bănuiesc că știți ceea 
ce este specific pentru colectivi
tatea studențească din Politeh
nică ?

— în primul rînd, cred că 
specific este interesul pentru re
zultatele profesionale calitativ 
tot mai înalte : peste 70. la sută 
dintre cei promovați încheie de 
obicei situația școlară cu medii 
bune și foarte bune. De aseme
nea, — dorința de integrare 
profesională și socială, de pă
trundere a climatului politic și 
social al țării. Majoritatea vor 
să participe la adunări gene
rale care să li se adreseze mai 
direct, la informări politice 
care să le dea răspunsuri cla
re, directe la întrebările 
concret formulate de ei. Ei 
nu acceptă răspunsuri evazi
ve sau care ocolesc răspunsul 
direct, precis, clar. De aseme
nea, ei doresc' ca toate cadrele 
didactice care-i îndrumă să de- t 
vină nu numai niște' educatori 
de la catedră, ci și îndrumători 
în viață. Relația discipol-maes- 
tru, trebuie să releve mai mult 
omul din profesor

— Vreau să vă întreb : aveți 
convingerea că studenții vă cu
nosc pe dv. 7

— O bună parte dintre ei, da, 
dar nu toți.

— Președintele studenților din- 
tr-o facultate sau institut tre
buie să se afirme, să se facă 
simțit și cunoscut. Nu putem fi 
de acord ca el să se topească in 
colectivul în care lucrează, ci să 
se distingă aparținînd acestui 
colectiv.

— Sînt și eu de aceeași păre-

re. Dar în munca zilnică, uităm 
că trebuie să ne facem cunos- 
cuți — desigur, nu în chip e- 
goisț, ci pentru succesul însuși 
al acțiunilor noastre și uneori 
— ceea ce nu-i tocmai bine — 
uităm să ne facem simțiți în 
rîndul studenților. Foarte mul
te sarcini operative mă rețin 
la sediu.

— Ați amintit condiția presti
giului asociației studențești. Cum 
caracterizați, din acest punct de 
vedere, momentul actual, evi
dent, mă refer la A.S. din in
stitutul dv. 7

— în ultimii doi-trei ani, A.S. 
a fost preocupată să caute noi 
forme și metode pentru a răs
punde intr-o ițiăsură din ce în 
ce mai mare interesului studen
ților. Dar cei chemați să coor
doneze această activitate, înce- 
pînd de la nivelul grupei, au 
uitat deseori că trebuie să și

ilegalității : luptele din 1933 la 
Ploiești, ciclul Doftana, „Loca
lul Vechii fierării“, „Celula H“, 
„Cimitirul Trei pruni“, „Apus 
de soare la Doftana“, „Citește și 
dă-1 mai departe“, „Vrem eli
berarea delegaților“, „Izbucnirea 
grevei“, „Afișarea manifestelor“ 
etc. sînt o expresivă și convin
gătoare frescă istorică oferită ti
nerilor in ajunul aniversării se
micentenarului U.T.C. Impresio
nat de frumusețea locurilor mol
dovenești descrise cu atîta pito
resc de Sadoveanu pe care l-a 
cunoscut direct, pictorul a înso
țit pe marele povestitor, și a 
transpus pe paletă culorile Pă
durii de la Rădășeni și Vovide- 
nie, potecile de munte ale frați
lor Jderi, vremurile de bejenie, 
lumea Haiei Sanis. 47 de lucrări 
au exprimat plastic o parte 
din universul sadovenian. în 
fiecare an, sau de mai multe 
ori pe an, cîte o galerie de 
tablouri într-o expoziție itine
rantă prin oluburi de uzine sau 
la cămine culturale. „Muzeul“ 
pictorului de .acasă nu își aș
teaptă vizitatorii, pornește pri
mul în " ’
sta nu 
ieftine, 
se face 
muncă
„model“, 
prezent cu notesul 
în
construcții, în taberele de mun
că patriotică, pș șantierele de 
irigație sau în campaniile a- 
gricole, se „transformă“ ori de 
cîte ori este nevoie în activis
tul cultural de la Dragalina, de 
la Clubul Uzinelor „1 Mai“ sau 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi, în organizator de expozi
ții, în barăcile de pe șantiere, 
la sediul C.A.P.-urilor sau la 
Palatul culturii. Prin toate a- 
cestea comunistul Nicolae 
Toma, devine și se consideră 
un activist cultural, un militant 
pe tărîmul educației și al cul
turii destinată maselor largi de 
oameni.

întîmpinarea lor, acea- 
de dragul publicității 

ci din dorința de a 
util oamenilor a căror 

și viață i-au servit de 
Toma Nicolae este 

de schițe, 
uzine, pe șantierele de

ION MARCOVICI

trunește o serie de eforturi pen
tru îmbogățirea în conținut a ac
tivității noastre, pentru întărirea 
a ceea ce reprezintă un bun 
cîștigat de asociație : munca pa
triotică, dezbaterile ideologice, 
informările politice, activitatea 
culturală.

— în adunările de dezbateri, 
studenții au criticat pe unii ac
tiviști ai A.S. din anul lor de 
studiu, din facultate, pentru fap
tul de a se ii îndepărtat de 
masa studenților. Unele conclu
zii ale investigațiilor întreprinse 
de Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului indică, pe 
alocuri, că liderii studenților nu 
sint întotdeauna cel aleși in 
A.S. Ce suport au aceste obser
vații și ce resurse proprii ale 
A.S. nu s-au folosit îndeajuns 
pentru ca ea să nu acționeze din 
afara masei studenților, ci dină
untrul ei ?

VÀ CUNOSC
conducă activitatea asociației, să 
disceamă și să opteze asupra 
formelor și metodelor găsite, să 
le consacre
Din această 
realizat 
privința 
pierdut 
acțiuni, 
dovedit, .
în măsură să antreneze la ac
tivitatea A.S., mai ales pe cei 
nedeprinși cu munca de orga
nizație. Pornind de la o bună 
intenție, am ajuns, uneori, fără 
voia noastră, să alimentăm for
malismul. Cu timpul, erezînd că 
dăm cale liberă înnoirilor, 
ne-am obișnuit cu un stil de 
muncă defectuos, poate super
ficial, lipsit de substanță. De 
multe ori, ne-am mulțumit să 
raportăm niște ședințe, niște 
activități, fără a mai recapitu
la cum le-am realizat, ce con
ținut și ce finalitate au căpă
tat. Treptat, prestigiul A.S. a 
slăbit.

Perioada actuală, subliniez, în-

și să le cultive, 
cauză nu s-au 

progrese prea mari în 
oonținutului și s-au 

din mînă o seamă de 
Această situație s-a 
de asemenea, a nu fi

— Este, într-adevăr un alt 
„aspect“ pe care dorim să-1 pu
nem pe o bază reală, de masă, 
în multe organizații A.S., stu
denții au înțeles necesitatea de 
a-și aduce o contribuție obiecti
vă la realizarea alegerilor, spre 
deosebire de felul oarecum lip
sit de exigență în care le fă
ceau altădată, și-au dat sea
ma că au răspunderea de a 
alege pe acei care întrunesc 
calitățile necesare unor adevă- 
rați conducători. în această si
tuație, cei aleși trebuie să facă 
totul pentru a cunoaște intere
sele și preocupările studenților, 
pentru a participa plenar la via
ța asociației studențești. în plus, 
cei ce fac parte din organele 
superioare nu vor evita efortul 
de a rămîne prin prezența și 
contribuția lor efectivă membri 
activi ai organizației A.S. de 
grupă sau an din care fac par
te. Lider real al studenților 
poate fi numai acel care-și păs
trează permanent legătura cu 
masa.

ACTUALA STAGIUNE BUCU- 
REȘTEANĂ e dominată pînă 
acum de marea penurie în care 
se zbate comedia : două piese 
jucate intens pe scenele noastre 
și chiar mai intens programate 
de radio, „Gaițele“ plus „Tache, 
Ianke și Cadîr", o „farsă“ 
„Interesul general“, un mu- 
sical după piesa lui Wilde, 
„Ce înseamnă să fii onest“, o 
comedie amară, „Jocul de-a va
canța“ și alta reprezentată pri
ma oară acum 222 de ani, „Min
cinosul“ de Goldani. Acesta e 
întreg bilanțul. Unele teatre au 
lăsat probabil umorul pe seama 
reluărilor, ori — să nădăjduim 
— a viitoarelor premiere, dar 
altele persistă într-un program 
lipsit fie și de speranța zîmbe- 
tului. Publicul nostru, totdea
una mare iubitor de comedii, 
aleargă între aceste puține săli, 
nu numai fiindcă-i dornic să se 
amuze (chiar este) dar, în plus, 
știe că avem mari actori și re
gizori capabili, prin har, să facă 
genul strălucitor. Studii socio
logice de anvergură, sau sim
ple sondaje, nu contenesc să 
scoată campioană comedia, în 
ordinea preferinței publicului, ca 
și pe actorii ași în acest dome
niu. Dar teatrele, după cum se 
vede, nu prea cred în sociologie, 
transferînd obligativitatea datu
lui educativ într-o exclusivă 
austeritate —. deși afirmăm me
reu că „ne despărțim de trecut 
rîzînd“, că arma satirei are 
maximă eficiență în ameliora
rea moravurilor, că umorul in
fuzează omului poftă de viață și 
de acțiune. în sfîrșit, stagiunea 
a parcurs doar jumătate de 
drum, șansa comediei — desi
gur, a comediei valoroase — 
poate că aparține totuși viitoru
lui apropiat, viitor în care două 
teatre anunță noutăți de mar
că : Naționalul pregătește „Ploș
nița“ de Maiakovski, iar „Bu- 
landra“, „O scrisoare pierdută" 
de Caragiale și „Revizorul“ de 
Gogol. Aceleași teatre au mai 
prezentat în stagiunea actuală 
și aceste două comedii ce fac 
obiectul rîndurilor de față :

„JOCUL DE-A VACANȚA“, 
lucrare prin care Mihail Se- 
bastian și-a descoperit vocația, 
e o îmbinare a comicului cu tra
gicul încărcată de puritate și 
poezie. într-o vară, la munte, 
cîțiva oameni foarte diferiți, 
dar egal apăsați de mizera con
diție 
veze 
dînd 
de-a 
de-a 
clanșat, îi prinde pe toți (deși nu 
chiar pe toți. Mihail Sebastian 
împărțindu-i în apți și inapți de 
a visa) iluzia fericirii fiind pen
tru moment aproape tangibilă. 
Personajele, la început cît se 
poate de banale, se dezvăluie 
apoi neașteptat de complexe. 
Jeff, adolescentul, păstrea
ză încă o mare bogăție 
interioară, și el o va păstra, 
poate mai mult decît ceilalți 
care au învățat să renunțe și să 
se apere prin unele automatis- 
me : Bogoiu, bătrînul funcționar, 
„călătorește pe mare“, Ștefan 
face economie de reacții inte

cotidiană, vor să se sal- 
măcar pentru o clipă, eva- 
într-un vis. ori într-un joc 
vacanța, de-a libertatea, 
fericirea. Jocul, o dată de-

— Asociația studențească a 
manifestat tendințe de a acțio
na exclusiv ca organizație pro
fesională și pentru aceasta, vă 
amintiți, a fost criticată pe drept 
cuvînt. Ce sarcini îi revin, ca 
organizație politică, în privința 
problemelor profesionale stu
dențești 7

— înțeleg că vă referiți la o 
a treia categorie de preocupări 
intrinsece asociației. Aș vrea 
însă, să vă spun mai întîi de 
unde a decurs, după părerea 
mea, tendința de a acționa ca 
o organizație profesională : de 
multe ori. poate de prea multe 
ori, în adunările generale și 
conferințele A.S. s-au formulat 
probleme profesionale care fră- 
mîntă pe studenți și această re
venire s-a întîmplat pentru că 
nu s-a rezolvat la timp proble
ma manualelor șl cursurilor, a 
tirajelor, a numărului de exa-

rioare... Toți aspiră, însă, către 
puritate și realizarea printr-o 
mare dragoste, toți se îndrăgos
tesc, așadar, de Corina. Și se 
Îndrăgostesc, poate, fără să-și 
dea seama, pentru noblețea ei 
sufletească, marea și generoasa 
ei dorință de a ajuta pe fie
care să intre in posesia fericirii. 
Fericire căutată, chiar de biata 
madam Vintilă, chiar și de ma
ior. care-și închipuie, alături de 
ceilalți, că jocul, visul va ține o 
veșnicie. Sfîrșitul va spulbera 
toate iluziile, iar tentativa de 
sustragere din plictisul burghez 
devine și mai dureroasă prin 
nereușită. Sebastian își pără
sește eroii fără a Ie arăta o. 
zare luminoasă, dar „Jocul de-a 
vacanța“ prin umorul subtil, 
prin forța de sugestie rămîne 
o comedie valoroasă. în spec
tacolul Naționalului, însă, re
gizorul Mihai Berechet n-a 
impus reliefarea umorului, ci 
crearea unei atmosfere nostal
gice, în care zimbetul amar se 
apropie de lacrimă. Atmosfera 
aceasta e parcă alcătuită din 
miere, adică aurie, luminoasă, 
dar foarte, foarte dulce, atmos
feră în care unele personaje se 
cam împotmolesc. Matei Ale
xandru, de pildă, izbutește să 
fie un foarte înduioșător Bo
goiu dar, spre deosebire de jo
cul mai curat al unora dintre 
parteneri, el încarcă personajul 
cu un exces de gesturi, de stări 
și poate chiar de senectute. în 
același timp, maiorul (C. Dinu- 
lescu) e descărcat în cea mai 
mare parte de toate atributele, 
devenind aproape 
Singura scenă cu 
comică din spectacol — sosirea 
celor doi „intruși“ — nu face 
corp compact cu restul, deși 
Draga Olteanu și Marian Hudac, 
își fac cu prisosință datoria. Un 
personaj bine interpretat este 
acela al Simonei Bondoc. în 
partitura lui Jeff, un actor încă 
student, Gh. Visu, aduce multă 
îndărătnicie adolescentină, toa
tă frumusețea tinereții ne
alterate. Dar marile creații a- 
parțin, firește, în primul rînd 
Valeriei Seciu (Corina) și lui 
Radu Beligan (Ștefan), care au 
oferit un adevărat recital de 
măiestrie actoricească. .Cori
na, suflet confident, a ’ găsit 
o interpretă ideală în Va- 
leria Seciu, care știe ca ni
meni alta să asculte pe scenă, 
absorbind parcă fiecare cuvînt, 
cu fiecare fibră. Radu Beligan 
dă strălucire oricărei inter
pretări, asta o știe oricine, in
vestind farmec și inteligență tu
turor personajelor, greu aborda
bile apoi de altcineva. Dezinvol
tura lui Ștefan, de fapt indife
rența Iui față de oameni, lenea 
in care se afundă ca într-o baie, 
toate apar firesc, ca și exerci
țiul libertății interioare, compus 
exterior prin precizie în gesturi 
și reacții. La sfîrșit, personajul 
interpretat de Beligan poate pă
rea neașteptat de rece, obosit și 
indiferent, dar autorul însuși 
preciza că Ștefan era chiar rece, 
obosit și indiferent, convertirea 
la jocul de-a vacanța (inițiat de 
el) nereușind niciodată fără căl
dura și fantezia Corinei.

inexistent, 
adevărat

învăța ritmic, rămîn prea mult 
timp sub influența euforică a 
admiterii în facultate; se mai 
știe că un procent mare de re
petenți din anul I îl dau că- 
miniștii, iar din anii mai mari 
necăminiștii : se știe, de aseme
nea, că în sesiunea de iarnă 
numărul promovaților este de 
70—80 la sută, dar vara acest 
procent scade Ia aproape 50 la 
sută ; în consecință, din numă
rul total al studenților, jumă
tate și-a amînat promovarea 
pînă toamna. Totuși, cei ce 
răspund de aspectele profesio
nale în birourile A. S., în 
consiliile A. S„ în 
respective reclamă 
știu concret ce au 
cut; sînt probleme la îndemî- 
na lor, au fost instruiți și totuși 
nu știu să acționeze. Adică, 
A. S. trebuie să intervină mai 
mult pentru a organiza mai

A. S.,
comisiile 
că nu 

de fă-

STUDENȚII?
mene, a orarului, a bibliogra
fiei, a proiectelor de diplomă 
etc. De aceea, și participările la 
discuții au avut uneori un ca
racter revendicativ. Pentru a- 
ceastă situație, n-aș absolvi de 
vină asociația studențească, în 
măsură să-i determine pe re
prezentanții studenților în con
siliile profesorale și Senat să 
folosească mai eficient investitu
ra primită, dar nici n-aș exclu
de dintre cei răspunzători pe 
unii factori din conducerile in
stitutelor și Ministerului Edu
cației și al învățămîntului. 
Ce trebuie să întreprindă 
A. S., ca organizație politi
că ? Avem în ibstitut o orga
nizație foarte numeroasă — la 
cursurile de zi sînt peste 12 000 
de studenți ; anul trecut au 
existat 1 400 de repetenți și ex
matriculați — numărul echiva
lează cu efectivul unei facultăți 
mari ; se știe că rezultatele cele 
mai slabe sînt în primii doi ani 
de studii, pentru că proaspeții 
studenți nu cunosc tehnica de a

bine ajutorarea studenților din 
anul I de către ceilalți stu- 
denți, să promoveze un cli
mat de exigentă în grupe, 
să combată parazitismul pro
fesional care tentează pe unii 
studenți, să desfășoare o campa
nie de durată antirepetenție, să 
stimuleze critica împotriva ace
lora care, deși au intrat în fa
cultate, nu înțeleg că au datoria 
de a se pregăti ca viitori spe
cialiști, capabili să dea o contri
buție de calitate in profesie. A- 
sociația studenților se poate ma
nifesta ca o organizație politică 
revoluționară și atunci cînd se 
preocupă de activitatea profesio
nală a membrilor ei. De aceea, 
fiecare grupă, fiecare an de stu
diu trebuie să devină un colectiv 
pentru care munca eficace își 
spune cuvîntul, un colectiv care 
își îndeplinește sarcinile pe care 
și le-a propus, un colectiv capa
bil să aducă pe calea bună pe 
cel care a greșit, să-1 educe, dar 
care este în măsură să și elimi
ne din mijlocul său elementele

„MINCINOSUL“ de Goldoni, 
inspirat din celălalt „Mincinos" 
de Comeille, inspirat la rîndul 
lui de Juan Ruiz Alaircon, a ins
pirat de asemenea pe mulți au
tori de comedii italienești, dar 
nici una n-a rămas în Istoria tea
trului precum cea goldoniană. 
Mai comică decît piesa lui 
Corneille, totdeauna prefera
tă pentru vivacitatea mișcă
rii scenice, „Mincinosul“ ve- 
nețian n-a dispărut din tea
tre de peste două sute de 
ani. Cu toate că părintele său 
n-avea un mare dar al portreti
zării, nici cine știe ce har al ob
servației psihologice și, după 
cum afirmă criticii săi, nici mare 
gînditor nu era. Goldoni, zic a- 
ceiași, era doar un om cumse
cade, blînd și sceptic, plin de 
bun simț. Dar tot Goldoni avea, 
categoric, o mare inteligență sce
nică (el a diat lovitura de grație 
comediei dell’arte) și avea, de
sigur, umor, un umor bonom, 
fără venin, fără moralizări pe
dante. „Mincinosul", de pil
dă, amuză mai ales prin țesătura 
scornelilor și a încurcăturilor în 
care intră un june venețian snob, 
rușinat de condiția sa burgheză. 
Firește, toată lumea e de acord 
în ce privește minciuna, și în 
consecință Goldoni nu pornește 
să dea o lecție aspră practican- 
ților ei, ci vrea ca publicul să 
recunoască distanța dintre ade
văr și „florile de spirit“, ca, ast
fel, să rîdă. Teatrul „Bulandra" a 
vrut tot așa, ded să amuze pu
blicul, aiegînd o piesă verificată 
din acest punct de vedere, pe 
care a încredințat-o Sandei 
Mânu, regizoare inteligentă și 
dotată cu simțul umorului, fapt 
iarăși verificat de multe specta
cole. Sanda Mânu a ales o dis
tribuție strălucitoare, alcătuită 
în majoritate de tineri, cei mai 
talentați tineri comedieni, și 
toată lumea s-a așteptat la o 
mare reușită. Așteptarea. însă, 
a fost numai în parte satisfăcu
tă. Actorii tineri au jucat, e 
drept, în mare vervă, I. Cara- 
mitru în rolul principal a 
fost tot timpul strălucitor, ca 
și Mariana Mihuț ori Florian 
Pittiș, ca și Petrică Gheorghiu 
ori Vali Pepino, care au reali
zat fiecare în parte cîte un 
moment bun, nepuse însă sufi
cient în valoare de o repre
zentație cam stufoasă, lungă 
și, pînă la urmă, plicticoa
să. Regizoarea nu s-a indurat să 
taie vreo scenă, sau măcar o sin
gură replică, a amplificat oca
ziile comice pînă la epuizare și, 
mai ales, a pierdut din vedere 
dinamismul, strict necesar unei 
asemenea reprezentații. Actorii 
fac mimă, pantomimă, scrimă, a- 
leargă, se bat cu macaroane, rid, 
pling și se ceartă „ă la italien- 
ne“, adică într-un vacarm neo
bosit, dar hazul obosește, ritmul 
scade cînd nu te aștepți. Spec
tatorii urmăresc actorii plini de 
talent și de farmec, aplaudă 
momentele izbutite, dar regretă 
că, în acest anotimp secetos 
umor, o comedie jucată de 
colectiv atît de 
butește să dea 
plină.

înzestrat, nu 
satisfacție

în 
un 
iz- 
de-
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refractare. Acest spirit, care 
trebuie să devină propriu și in 
raport cu celelalte obiective ale 
A. S., poate reprezenta o pri- 
țnă etapă în dorința ca fiecare 
colectiv să devină un detașament 
de luptă revoluționară.

— Decurge de aici că ar tre
bui mai mult cultivat spiritul 
critic ?

— Experiența mea imi spune 
că totuși deficitar la studenți 
rămîne spiritul autocritic. Stu
dentul critică cu ușurință dacă 
cele arătate nu-1 pun pe el în
suși în discuție. Dezvolți nd sim
țul autocritic, deschidem un 
drum mai bun și criticii obiec
tive, participative, constructive.

— Considerați că în activita
tea A. S. pot aduce un reviri
ment măsurile luate de întărire 
a legăturilor cu practica, cu ti
nerii care lucrează nemijlocit 
în producție 7

— Este cunoscută inițiativa de 
a stabili legături cu organizații
le din întreprinderi. Studentul 
face de pe acum o legătură mai 
complexă, observă modul în 
care sînt soluționate diferite 
probleme tehnice, sociale, uma
ne, de organizație. Dorim să 
dezvoltăm consecvent această 
inițiativă, pentru a ajunge trep
tat la legături continue, așa cum 
au stabilit prin acțiuni de mun
că patriotică, simpozioane, par
ticipări la adunările generale 
Facultatea T.C.M. si Fabrica de 
mașini și agregate București ; 
Facultatea de Transporturi și 
Revizia de vagoane București 
călători ; Facultatea de mecanică 
agricolă și Uzinele „Semănătoa
rea“ ; Facultatea de metalurgie 
și Uzinele _..23 August“.

— întrxîcît Asociația studenți
lor din Politehnică cuprinde un 
număr mare de studenți, nu 
credeți că unele aspecte ar pu
tea deveni 
sociologice 
de Centrul 
problemele

— Există 
un material _ _____
bogat, ceea ce este firesc, 
organizație de tineret de 
mea unui sector U.T.C. din Ca
pitală. Ne-ar interesa mult con
cluziile la care s-ar ajunge. Mai 
mult, cred că ne-ar ajuta in 
îmbunătățirea activității de aso
ciație.

obiectul unor studii 
efectuate, eventual, 
de cercetări pentru 

tineretului ?
în institutul 

de studiu
nostru 
foarte 
într-o 
mări-



Declarația G.R.P.»
al Republicii 

Vietnamului de Sud
Ministerul de Externe al Gu

vernului Revoluționar Provizo- 
ziu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o decla
rație în legătură cu măsurile a- 
mericano-saigoneze pri-tind pu
nerea în aplicare a planului de 
evacuare forțată a populației din 
provinciile de nord în zonele 
meridionale ale Vietnamului de 
sud — relatează agenția de pre
să ELIBERAREA. în declarație 
se arată că strămutarea a mili
oane de oameni din nord în la
găre de concentrare din zona su
dică are ca scop să evite eșecul 
total al strategiei de „vietnami- 
zare a războiului“ și să transfor
me provinciile de la sud de zona 
demilitarizată intr-un „pămînt 
al nimănui“, pentru a se putea, 
astfel, pune în aplicare politica 
americano-saigoneză de perpe
tuare a divizării Vietnamului.

Declarația subliniază că popu
lația Vietnamului de sud este 
hotărîtă să zdrobească complet 
planul americanp-saigonez de 
evacuare forțată.

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de pro
test în legătură cu scufunda
rea, la 16 ianuarie, de către 
nave militare americane, a 
două vase de pescuit ale R.D.V. 
Se menționează că 9 pescari 
au pierit, iar alți șapte au fost 
răniți.

Patrioți angolezi în timpul unei misiuni de luptă împotriva colonialiștilor portughezi.

ORIENTUL APROPIAT

în sprijinul Conferinței 
securității europene

ROMA 18 (Agerpres). — „Con
ferința general-europeană în pro
blemele securității și colaborării 
trebuie să fie convocată într-un 
termen cît mai scurt“, a declarat 
Remo Salati, secretarul Comisiei 
pentru afacerile externe a Parla
mentului italian, secretar gene
ral al Comitetului italian al pă
cii, unui corespondent al agen
ției TASS. Salati a adăugat că 
această conferință ar fi utilă tu
turor popoarelor din Europa, 
fără excepție.

BERLIN 18 (Agerpres). — în 
vederea pregătirii celei de-a 
15-a Conferințe internaționale a 
muncitorilor din țările baltice, 
Norvegia și Islanda, care urmea
ză să aibă loc la Rostock în iu
lie, la Berlin a avut loc o întîl-

nire a reprezentanților organiza
țiilor sindicale din R.D. Germa
nă și Danemarca, informează a- 
genția A.D.N.

Părțile, menționează agenția, 
au subliniat necesitatea convo
cării grabnice a unei conferințe 
a statelor europene pentru secu
ritate și colaborare.

• REUNIT SUB PREȘEDIN
ȚIA CANCELARULUI WILLY 
BRANDT, Prezidiul Partidului 
Social Democrat din R.F. a Ger
maniei și-a exprimat acordul 
cu concluziile guvernului vest- 
german și ale Comisiei juridice 
a Bundesratului, potrivit cărora 
tratatele semnate cu U.R.S.S. și 
Polonia sînt conforme Constitu
ției țării, transmite agenția 
D.P.A.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Dinamică urbanistică 
la Miskolc

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI LA 

MOSCOVA PRIMIT 
DE K. F. KATUȘEV
MOSCOVA 18. — Cores

pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : La 18 
ianuarie, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu, a fost primit de 
K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., în legătură 
cu apropiata sa plecare defi
nitivă în patrie. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

• Convorbirile lui Cunnar Jarring 
•' Componența noului guvern egiptean

NEW YORK. — Reprezentan
tul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apro
piat, ambasadorul Gunnar 
Jarring, s-a întîlnit luni cu re
prezentantul permanent al Egip
tului la O.N.U., Mohammed El 
Zayyat. La sfîrșitul întrevederii, 
diplomatul egiptean a declarat 
că ambasadorul Jarring l-a infor
mat asupra întîlnirii pe care a 
avut-o săptămîna trecută cu re
prezentantul permanent al Israe
lului la Națiunile Unite, Josef 
Tekoah. Misiunea Jarring este 
acum foarte activă, a precizat el. 
Mohammed El Zayyat a arătat 
că va mai avea o întrevedere cu 
Jarring, înainte de a părăsi New 
York-ul pentru a se reîntoarce la

R.F. A GERMANIEI

Dificultățile școlii
Intrată de mai multă 

vreme în atenția comentato
rilor de presă vest-germani, 
ceea ce unele ziare denumesc 
„criza sistemului de învăță- 
mînt“ din R.F.G. a atins în 
prezent un stadiu „cronic“, 
preocupînd opinia publică 
din această țară.

Care este, de fapt, situa
ția ? In ultimul deceniu, 
după cum dovedese statisti
cile, numărul cadrelor didac
tice a continuat să scadă, in
tr-o progresie din ce în ce 
mai alarmantă, atingind în 
prezent o „cotă“ de-a drep
tul dezastruoasă. In Saxonia 
Inferioară, de exemplu, lip
sesc 5 000 de profesori. Pos
turile vacante din școlile 
populare ale aceluiași land 
reprezintă 10 la sută din to
talul celor existente. In Re- 
nania de Nord-Westfalia sint 
vacante 9,6 la sută din pos
turile de învățători din șco
lile populare și 13.8 la sută 
din cele ale profesorilor de 
liceu. In celelalte landuri 
ale R. F. a Germaniei situa
ția este perfect similară. 
Conform datelor publicate de 
Uniunea oamenilor de știin
ță și a cadrelor didactice, la 
nivel național, necesarul 
neacoperit de cadre didacti
ce pentru învățămîntul de 
cultură generală (fără a so
coti deci „deficitul“ înregis
trat de școlile profesionale) 
se cifrează la 150 000.

Pe de altă parte, lipsa lo
calurilor și a mijloacelor ma
teriale contribuie și ea Ia a- 
gravarea situației școlilor 
vest-germane. După cum re
leva presa, sint frecvente ca
zurile, în special în școlile 
elementare, cînd elevii din 
clase diferite sint nevoiți 
să-și desfășoare pregătirea 
în aceleași încăperi. Se apre
ciază că proporția claselor 
cu 40—50 sau chiar mai 
mulți elevi este destul de în
semnată.

Situația învățămintului 
profesional este și ea pre
cară. In afara slabei calități 
a pregătirii de specialitate 
datorate lipsei unor cadre di
dactice calificate, a condi
țiilor materiale slabe in care 
se desfășoară instrucția și a 
limitării sub nivelul minim 
admisibil a cunoștințelor de 
cultură generală, sînt foarte 
frecvente cazurile cind prac
tica elevilor în întreprinde
rile particulare este folosită 
de acestea ca sursă de forță 
de muncă ieftină și de profit.

Nici învățămîntul superior 
nu este scutit, la rîndul său, 
de apariția unor serioase la
cune. Numărul universităților 
și al institutelor de. învăță- 
mînt superior este insufi
cient față de solicitările exis
tente. Aceasta a făcut ca R.F. 
a Germaniei să se situeze PȘ 
unul dintre ultimele locuri 
din Europa occidentală în 
ceea ce privește pregătirea 
viitorilor specialiști. După 
cum arată statisticile publi
cate de presa vest-germană,

numărul elevilor și stu
denților, la 100 de locuitori 
era de 19.8 în Olanda, 19,2 în 
Franța, 18 în Belgia și 15,5 

în Italia. în timp ce în R.F.G. 
el nu atingea decît 13,9. Dacă 
în Franța există în prezent 
102 studenți Ia 10 000 de lo
cuitori, în R.F.G. cifra este 
de numai 46. Și aceasta fără 
a mai vorbi de profundul ca
racter de clasă al sistemului 
de învățămint superior vest- 
german. Datorită taxelor de 
școlarizare și a cheltuielilor 
de întreținere împovărătoare, 
după cum arată anchetele so
ciologice, numai 6 la sută 
dintre studenți provin din fa
milii muncitorești.

In fața dezvăluirilor pre
sei, a protestelor și demon
strațiilor tineretului și a pre
siunilor tot mai intense ale 
opiniei publice, partidele po
litice parlamentare au fost 
nevoite să ia atitudine. Atit 
ambii parteneri ai „micii 
coaliții" guvernamentale — 
P.S.D. și p.L.D. — cît și o- 
poziția (U.C.D. și U.C.S.) au 
prezentat, fiecare, proiecte 
de reformă a sistemului de 
învățămint. Nici unul dintre 
ele, apreciază comentatorii, 
nu este însă de natură să a- 
sigure rezolvarea semnifica
tivă a actualelor dificultăți 
ale învățămintului vest- 
german.

Iată de ce acțiunile orga
nizațiilor progresiste, ale ce
lor de tineret în special, care 
și-au elaborat propriile lor 
proiecte de reformă, cunosc 
in ultima vreme o amploare 
tot mai largă. Lupta acestora 
pentru a impune guvernului 
crearea unui sistem de în
vățămint modern, eficient și 
democratic a devenit lupta 
întregului tineret din R.F. a 
Germaniei. In fruntea am
plelor acțiuni revendicative, 
a demonstrațiilor și a mani
festațiilor de tineret s-au si
tuat organizațiile comuniste 
studențești, tinerii membri ai 
P.C.G., ai Tineretului Socia
list Muncitoresc German. La 
această largă acțiune au ade
rat și alte organizații pro
gresiste și democrate de ti
neret din R. F. a Germaniei. 
Astfel, ultima adunare gene
rală a Consiliului Federal al 
Tineretului, organizație care 
reunește principalele 16 or
ganizații de tineret din 
R.F.G. — care și-a desfășurat 
lucrările Ia sfîrșitul lunii 
noiembrie 1971 — a indicat ca 
unul dintre principalele sale 
obiective impunerea unei noi 
legi a învățămintului. Orga
nizația Tinerilor Sindicaliști, 
numărînd peste 1 000 000 de 
membri, a situat și ea, în 
timpul „Anului 1971 — anul 
tînărului muncitor“, acțiunile 
în favoarea adoptării proiec
tului propriu de reformă a 
sistemului de învățămint ca 
una dintre principalele sale 
revendicări.

PETRE JUNIE

Cairo, unde urmează să-și ia în 
primire funcția în noul guvern 
format de președintele Anwar 
Sadat.

CAIRO. — Președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar Sadat 
a emis un decret prezidențial pri
vind constituirea noului guvern 
al țării, condus de primul mi
nistru Aziz Sedky. Din noul ca
binet, anunțat de premier, fac 
parte cinci vicepreședinți și 26 
de miniștri. In funcțiile de vi- 
cepremieri au fost numiți: Mo
hamed Kader Hatem, care deți
ne și portofoliul de ministru al 
culturii și informațiilor, Moha- 
med Abdel Salam El Zayyat, 
Mohamed Marzeban, în atribu
țiile căruia intră și funcția de 
ministru al economiei și comer
țului exterior, Mamdouh Salem, 
care ocupă și funcția de minis
tru de interne, și Mohamed Ah- 
med Sadek, care continuă să ră- 
mînă ministru al apărării. Con
ducerea Ministerului Afacerilor 
Externe a fost preluată de Mo
hamed Murad Ghaleb. Mah- 
moud Riad, care deține în noul 
cabinet portofoliul de ministru al 
comunicațiilor, nu este una și a- 
ceeași persoană cu fostul mi
nistru egiptean al afacerilor ex
terne, care a primit alte însăr
cinări.

KHARTUM, — Președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, Gaafar El 
Numeiry, a emis un decret pri
vind constituirea Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
al cărei congres s-a încheiat re
cent la Khartum. Birou] Politic, 
format din 15 persoane, este con
dus de președintele Gaafar El 
Numeiry.

GREVĂ GENERALA 
STUDENȚEASCĂ 

LA MÀDRID
Ziarul „L’HUMANITE" din 

18 ianuarie publică o știre 
sub titlul „Spania. Grevă to
tală la Universitatea din Ma
drid în urma unor violente 
incidente între studenți și 
polițiști“. Centrul universi
tar din Madrid, arată ziarul, 
a cunoscut luni o serie de 
manifestări violente. Sute de 
studenți s-au ciocnit, timp de 
mai multe ore, cu forțele de 
represiune care invadaseră 
centrul universitar. S-au în
registrat aproximativ 50 de 
răniți și 100 de arestări. Toți 
studenții madrileni sînt în 
grevă ; ei se pronunță pentru 
democratizarea învățămîntu- 
lui și împotriva represiunilor 
polițienești.

• COLONELUL I. K. A- 
CHAMPONG, liderul noului re
gim instalat la Acera, a decla
rat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că în domeniul politicii 
externe „Ghana va respecta 
principiile nealinierii și neutra
lității pozitive“. Pe de altă 
parte, ei a subliniat că „elibe
rarea definitivă a Africii de 
sub dominația colonială va con
stitui unul din punctele cardi
nale ale politicii externe gha- 
neze“.

încheierea negocierilor 
privind 

aderarea Angliei 
la C.E.E.

• REPREZENTANȚII MARII 
BRITANII ȘI AI PIEȚEI CO
MUNE au încheiat marți nego
cierile privind aderarea Angliei 
la C.EE. La sfîrșitul ultimei 
reuniuni, care a durat aproape 
11 ore, a fost aprobat în prin
cipiu textul definitiv al acordu
lui ce urmează să fie semnat la 
22 ianuarie a.c. de către Anglia, 
Danemarca, Irlanda și Norve
gia. Aceste țări urmează să 
devină după ratificarea acordu
lui, membre cu drepturi depline 
ale C.E.E., cu începere de la 
1 ianuarie 1973.

Ședința -> -> 

Comitetului
Executiv 

al CA El
MOSCOVA 18. — Cores

pondentul Agerpres, Lau- 
rențiu Duță, transmite : La 
Moscova au început marți 
lucrările celei de-a 56-a șe
dințe a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care 
participă reprezentanții per
manenti în Comitetul Execu
tiv. vicepreședinți ai guver
nelor Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Mongo
liei, Poloniei, României, Un
gariei și Uniunii Sovietice, 
precum și un reprezentant al 
R.S.F. Iugoslavia. Din Româ
nia, la lucrările ședinței 
participă tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

UN REMARCABIL SUCCES 
AL STIINTEI SOVIETICE

Inaugurarea camerei de bule 
cu hidrogen lichid „Ludmila“

MOSCOVA 18. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : In orășelul ști
ințific Protvino, de lingă Mos
cova, a avut loc inaugurarea 
oficială a camerei de bule cu 
hidrogen lichid „Ludmila“, crea
ție a colectivului Institutu
lui unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna. Acest 
uriaș „microscop“ pentru stu
dierea microlumii, care este 
aprovizionat cu particulele crea
te de cel mai mare accelerator 
din lume, ce funcționează tot 
aici, este apreciat drept unul 
din succesele cele mai de sea
mă ale fizicii moderne.

La adunarea festivă prilejuită 
de acest eveniment, colecti
vul care a realizat instalația 
„Ludmila" a fost felicitat 
de reprezentanți ai institu
țiilor științifice din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România și R. D. Viet-

Viguroasă condamnare 
a represiunilor din Coreea de sud.
SCRISOAREA PREȘEDINTELUI INSTITUTULUI 

PENTRU PROBLEMELE COREENE
DIN WASHINGTON

Intr-o scrisoare publicată in „New York Times“, Yong 
Jeung, președintele Institutului pentru problemele coreene 
din Washington, condamnă cu vehemență noul val de re
presiuni și teroare dezlănțuit de regimul dictatorial din Seul 
și cere Statelor Unite „să suspende orice ajutor economic și 
militar către Coreea de sud".

nam. în numele oamenilor de 
știință din țara noastră, a adre
sat călduroase felicitări prof. 
Ioan Ursu, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, președintele 
Comitetului de stat pentru ener
gia nucleară.

într-o convorbire cu corespon
dentul Agerpres la Moscova, 
șeful secției pentru camerele cu 
hidrogen a Institutului unificat 
de cercetări nucleare, N. M. Vi- 
riasov, a expus succint princi
piul de funcționare a camerei de 
bule cu hidrogen lichid „Lud
mila“.

„Camera constă dintr-un corp 
metalic acoperit de o sticlă op
tică. înainte de pătrunderea par
ticulelor, provenite de la acce
lerator, se produce, într-un in
terval de cîteva miimi de secun
dă, o extindere bruscă a hidro
genului lichid. Hidrogenul par
că se dilată. Presiunea lichidu
lui devine mai scăzută față de 
cea a vaporilor egali în greuta
te cu lichidul, reducîndu-se de 
la 6 atmosfere la 3,5 atmosfere. 
Particulele încărcate pătrund în 
acest moment în cameră, cioc- 
nindu-se de electroni atomici. La 
rîndul lor, electronii, ciocnindu- 
se repetat în spații foarte mici, 
transmit energia lor atomilor 
vecini de hidrogen, încălzindu-1 
brusc. Peste una sau două miimi 
de secundă, se formează em
brionii bulelor care ating pro
porții vizibile. în acest moment, 
o puternică flamă a lămpii de 
impulsie facilitează fotografie
rea urmelor lăsate de particulele 
încărcate“. Deci, un microscop al 
microlumii.

Autorul scrisorii se pronunță, 
de asemenea, pentru „demasca
rea cu hotărîre în presa ameri
cană a practicilor grupului Pak 
Cijan Hi, corupt și tiranic, pen
tru boicotarea de către docheri 
a transporturilor din sau spre 
Coreea de sud“.

Yong Jeung apreciază că „re
gimul din Seul este creația Sta
telor Unite și nu ar putea supra
viețui nici măcar trei luni de zile 
fără ajutorul american. • Coreea 
de sud a devenit un protectorat 
al S.U.A.“.

în scrisoare sînt trecute în re
vistă măsurile polițienești adop
tate de către regimul din Seul, 
dintre care sînt citate declararea 
la 6 decembrie a stării de urgen
ță, adoptarea unei legi prin care 
i se dau dictatorului Pak Cijan 
Hi „puteri excepționale“, repri
marea opoziției, întemnițarea și 
torturarea elementelor progresis
te. Autorul scrisorii arată că „te
roarea și desfășurarea de forțe 
denotă îngrijorarea guvernanților

din Seul; sesizînd creșterea ne
mulțumirii populare, ei au ho- 
tărît să-și prelungească șederea 
la putere și să-și sporească ave
rile prin folosirea forței brutale“.

• UN AVION DE TIP „C-123", 
aparținînd forțelor militare co
loniale portugheze din Angola, a 
fost doborît recent de către pa- 
trioții angolezi. Aparatul era 
folosit de către colonialiști pen
tru a răspîndi substanțe toxice 
asupra plantațiilor din regiunea 
Ouando, în sud-vestul Angolei.

Incidente la Gwelo
Protestul populației africane împotriva 

acordului anglo-rhodesian
In orașul rhodesian 

Gwelo au avut loc marți 
noi incidente între popu
lația de culoare și poli
ția din localitate.

Aproximativ 8 000 de africani 
au organizat o nouă demonstra
ție de protest împotriva prevede
rilor acordului anglo-rhodesian 
destinat soluționării crizei declan
șate ca urmare a proclamării u- 
nilaterale a independenței Rho- 
desiei, în 1965. Poliția a inter-

venit din nou cu brutalitate, fo
losind grenade cu gaze lacrimo
gene.

în aceste condiții, autoritățile 
rhodesiene au contramandat au
dierile pe care membrii misiunii 
britanice „Pearce" urmau să le 
înceapă marți la Gwelo pentru 
a sonda opinia populației africa
ne față de acordul anglo-rhode
sian. După anunțarea hotărîrii 
regimului de la Salisbury, mai 
multe mii de muncitori africani 
din Gwelo au declarat grevă.
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Miskolc face parte din 
categoria acelor orașe pen
tru care pulsul vieții îl ex
primă sintetic, și poate cu 
mai multă evidență decît 
altceva, ritmul construc
țiilor urbanistice. Descope
rirea acestui adevăr ți se 
impune de la sine. Indife
rent de direcția din care 
te apropii de această im
portantă localitate a 
R. P. Ungare, noile edificii 
te întîmpină de departe, în 
culorile lor deschise. A 
vorbi despre ele înseamnă 
să invoci numele de Kylian- 
sud, Szentpeferi, Gyor și, 

?. i.. >
insistență amintite, de

cu ei 
con- 

înălțate

să invoci numele de Kylian-

în sfîrșit, Diăsgyor, cuvinte 
cu insistență amintite de 
localnici atunci cînd discu
ția pe care o porți 
ajunge ia capitolul 
strucfiilor deja 
sau proiectate să apară 
în viitor pe harta ora
șului. Ele au în aceeași 
măsură o rezonanță a isto
riei trecute ca și a celei 
prezente și viitoare. Căci, 
numele pe care le-am notat 
aparțin vechilor porți ale 
orașului dar și locurilor 
unde, începînd mai ales cu 
anii 1960, s-au ridicat noile 
cartiere de locuințe. Astăzi, 
în Kylian sud locuiesc 2 500 
de familii. La poarta Gyor 
au fost date în folosință 
pînă acum aproape 3 000 
de apartamente, iar în ceea 
ce privește poarta Szentpe- 
teri numărul apartamentelor 
ale căror chei au fost în- 
mînate locuitorilor orașu
lui se ridică la 2 500. Cu 
toate acestea cel mai sem
nificativ nume rămîne totuși 
Diăsgyor. Poate și pentru 
faptul că acest cartier are 
dimensiunile cele mai mari 
comparativ cu celelalte. 
Poate și pentru' că în acest 
punct construcțiile continuă 
într-un ritm susținut, apro- 
piindu-se deja de cifra 
de 3 000 apartamente. 
Mai ales însă deoarece 
se înalță lîngă zona in
dustrială a orașului a că
rei dezvoltare impetuoa
să îi conferă și lui o pers
pectivă asemănătoare. Din
tre cei T2 000 1 
cartierului, 
majoritate o 
crătorii din 
ce fac parte

de locatari ai 
covîrșitoarea 

formează lu- 
întreprinderile 

__ ..._ din zona in
dustrială. In acest mod de
vin explicabile proporțiile 
unice ale cartierului Dios- 
gyor, pe care viitorul leva 
lărgi și mai mult în raport 
de cele pe care le are as
tăzi. Tn fapt, cartierul este 
format în prezent din 42 
de blocuri cu cîte 10 etaje 
fiecare. Pentru a evita mo
notonia, dispunerea lor în 
spațiu s-a realizat în for
ma literei s, pe două șiruri 
de cîte 21 ds blocuri. Lor li 
se adaugă încă două tur
nuri de locuințe cu cîte 30 
de etaje fiecare. Imaginea 
cartierului, ca și a întregu
lui ansamblu de noi locuin
țe al orașului, n-ar fi

atît
ce

completă și poate nici 
de sugestivă, în ceea 
are ea mai caracteristic, 
dacă nu am ține seamă 
de eforturile care se 
depun pentru înălțarea lor, 
de metodele cele mai mo
derne folosite de construc
tori. Utilizarea cofrajelor 
prefabricate din metal ca și 
cofrajele tunel pentru reali
zarea fundațiilor sînt doar 
două din elementele defi; 
nitorii , 
ritmul trepidant în care se 
construiește la Miskolc.

Aceste cifre ale prezentu
lui nu pot fi separate însă 
de cele ale viitorului, la fel 
cum construcția de locuințe 
îsi găsește o corespondență 
directă, de adevărat baro
metru, în întreaga viață a 
orașului, în geografia lui 
economică și _ socială. Ac
tualul plan cincinal preco
nizează ridicarea în urmă
torii cinci ani a încă 10 000 
de apartamente, păstrîndu- 
se ritmul de dare anuală în 
folosință a 2 000 dintre ele. 
Aceasta privește numai per
spectiva imediată. Căci, nu
mărul de locuințe construite 
va fi în viitor și mai mare, 
ținînd cont de faptul că 
peste numai două decenii 
populația orașului va crește 
cu mai mult de 30 la sută, 
iar producția industrială va 
cunoaște și ea o dinamică 
la fel de înaltă. Or, acești 
factori, ca și pînă acut , 
vor solicita rezolvarea a noi 
probleme de urbanistică, în 
rîndul c$rora construcția de 
locuințe este poate cea mai 
importantă.

La Miskolc, așa cum ne 
spunea arhitectul șef al ora
șului, Zoltan Nagy, a vorbi 
despre urbanistică, despre 
construcția de locuințe în
seamnă implicit să vorbești 
de timp, un timp dilatat la 
scara istoriei localității, a 
trecutului, prezentului și vii
torului ei. Tn conștiința 
oamenilor de pe aceste me
leaguri Kylian, Gyăr, Szent- 
peteri și Diăsgyor, sînt de
numiri care evocă eveni
mente dintre cele mai im
portante în istoria orașului. 
La străvechile porți cărțile 
de școală consemnează pe
trecerea a nenumărate fapte 
ale trecutului oamenilor și 
orașului. Tntr-o fericită sim
bioză aceleași cuvinte ne 
oferă astăzi prezentul lor ca 
și, mîine, viitorul. La porțile 
orașului Miskolc evenimentul 
pe, care îl exprimă ultimii 
ani ai istoriei lui, ca și cei 
care vor urma, este tocmai 
construcția de locuințe. Cît 
privește pe cel care îl vi
zitează, Miskolc lasă impre
sia durabilă a unui prezent 
și viitor care își dau mîna 
spre bunăstarea oamenilor 
care îl locuiesc și muncesc 
cu toată energia pentru re
construcția lui modernă.

pentru calitatea și

TRAIAN GÎNJU

Construcții noi la Miskolc.
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• EA VARȘOVIA S-A A- 
FLAT ÎN VIZITA Robert Han- 
nes, președintele concernului a- 
merican „Standard Oii Company 
of Indiana“. Robert Hannes a 
fost primit de Kazimierz Ol- 
szowski, ministrul polonez al 
comerțului exterior, și a purtat 
convorbiri cu reprezentanți ai 
cercurilor economice din țara 
gazdă. în cursul discuțiilor, 
au fost examinate posibilitățile 
de colaborare dintre întreprin
derile industriei de extracție și 
prelucrare a petrolului, repre
zentate de Hannes, și organiza
țiile industriale și de comerț 
exterior poloneze.

Tratativele S.A.L.T.
• ÎNTREVEDERILE CONDU

CĂTORILOR DELEGAȚIILOR 
U.R.S.S. ȘI S.U.A. la cea de-a 
șasea rundă a tratativelor pen
tru limitarea înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.) au continuat, 
marți, în capitala Austriei, la 
sediul ambasadei sovietice. O 
nouă întrunire a celor două de
legații a fost programată vi
neri. la ambasada S.U.A. din 
Viena.

• REPREZENTANTUL SPE
CIAL AL SECRETARULUI GE
NERAL OL O.N.U. pentru faci-

litarea soluționării problemelor 
umanitare generate de conflic
tul indo-pakistanez, Vittorio 
Winsperare-Guicciardi, întors la 
New York, după convorbirile pe 
care le-a purtat la Delhi, Dacca 
și Islambad, a avut o întreve
dere cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, căruia 
i-a făcut cunoscute rezultatele 
misiunii sale.

»

„O atitudine absurdă"
• CONDUCEREA PARTIDU

LUI LIBERAL-DEMOCRAT de 
guvernămînt, din Japonia a re
fuzat să elibereze pașapoarte o- 
ficiale deputaților Chuji Kuno, 
Kazuo Shionaya. Hajime Ishii și 
Kaia Okuda, membri ai acestui

partid, care intenționează să 
efectueze o vizită la Phenian, 
în numele Ligii Dietei japoneze 
pentru promovarea relațiilor de 
prietenie cu R.P.D. Coreeană. 
Intr-un editorial consacrat vizi
tei, „THE DAILY YOMIURI“ 
scrie că „atitudinea adoptată de 
conducerea P.L.D. față de cei 
patru deputați liberal-democrați 
care doresc să facă vizite de 
bunăvoință în R.P.D. Coreeană 
este absurdă".

• AGENȚIA UNITED PRESS 
INTERNAȚIONAL anunță că 
Austria și R.P. Chineză au sta
bilit, pentru prima dată, o linie 
telefonică directă.

în Europa, iarna acestui an 
se manifestă cu asprime în 
multe 'țări. Astfel, în Spania 
au căzut ninsori și ploi abun
dente, în special in podișul 
Castiliei și în nordul țării. 
Cîteva sute de amatori de 
sporturi de iarnă au rămas, 
de duminică, blocați de ză
padă în stațiunile montane 
spaniole de la Barnaviaja și 
Nuria.

în R.F. a Germaniei s-au 
înregistrat temperaturi scă
zute în regiunile de nord și 
de est, unde mercurul a eo- 
borît peste tot sub minus zece 
grade.

Reluarea grevei docherilor 
americani

Greva celor 13.000 de docheri americani din porturile de pe 
coasta Pacificului a fost reluată luni, ca urmare a eșuării ne
gocierilor între reprezentanții sindicatelor docherilor și cei ai 
armatorilor. Se știe că în luna octombrie a anului trecut, auto
ritățile au recurs la invocarea legii antimuncitorești Taft-Hart- 
ley, pentru a pune capăt grevei de 100 de zile a muncitorilor 
portuari de pe coasta vestică a S U.A. Termenul de 80 de zile 
prevăzut de această lege a expirat la 25 decembrie, dar sin
dicatul muncitorilor a hotărît continuarea negocierilor cu pa
tronatul pînă la 17 ianuarie, în speranța realizării unui com
promis. în urma refuzului patronatului de a satisface cererile 
muncitorilor, sindicatul docherilor a hotărît formarea unor pi
chete de grevă în toate cele 24 de porturi americane la Pacific.

Pentru prima dată, la 
Londra, se anunță că dola
rul a suferit luni impor
tante pierderi de poziții în 
fața lirei sterline. O liră 
sterlină a fost schimbată 
luni cu 2,5910 dolari, sub li
mita minimă de 2,6 dolari. 
Totodată, la principalele 
burse de schimb se accentu
ează tendințele de deteriora
re a parității monedei ame
ricane față de alte monede 
vest-europene.

Din Frankfurt pe Main 
se anunță, de asemenea, că 
marca vest-germană a depă
șit limita superioară în ra
port cu dolarul, cu 0,45 la 
sută pentru achiziționarea 
unui dolar fiind necesare 
3,2080 mărci vest-germane 
față de cursul oficial de 
3,2225. Aceeași tendință se 
menține constantă și la bur
sele elvețiene, unde francul 
elvețian a înregistrat luni 
o reevaluare „de facto“ de 
0.69 la sută deasupra limitei 
maxime a cursului de 
schimb oficial. Dolarul con
tinuă să piardă poziții și Ia 
Paris, Milano, Bruxelles, 
Hamburg și alte centre fi
nanciare vest-europene
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