
/
Proletari din toate tarile, uniți-vă I

ANUL XXVIII, SERIA II Nr. 7065 6 PAGINI —30 BANI

te

Poposind pe șantierul ei un 
reporter a surprins cîteva 

secvențe din

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

JOI 3 FEBRUARIE 1972

ANUL 1971 -IMPORTANT PAS

Înainte pe drumul Înfloririi

MULTILATERALE A PATRIEI
Ieri a fost publicat Comunica

tul cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare economi- 
co-socială a României socia
liste în anul 1971. Parcurgînd 
datele cuprinse în acest docu
ment — o veritabilă dare de sea
mă prezentată în fața întregului 
popor — cititorul tînăr sau mai 
vîrstnic încearcă înainte de toa
te un sentiment de adîncă satis
facție. E absolut firesc. Primul 
an al noului cincinal a fost deo
sebit de rodnic. Ceea ce ne-am 
propus pentru acest an a fost 
nu numai îndeplinit dar, în 
multe sectoare, substanțial depă
șit. Iată cîteva exemple. Numai 
în 1971, se spune în comunicat, 
în industrie s-a realizat o pro
ducție globală de 334,2 miliarde 
lei ; planul a fost îndeplinit in 
proporție de 102,2 la sută, obți- 
nindu-se peste prevederi o pro
ducție de 7,3 miliarde lei. Toate 
ministerele principale — cu ex
cepția Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor — unitățile in
dustriale ale consiliilor populare 
au îndeplinit și depășit planul 
de stat. Baza tehnico-materială 
s-a dezvoltat vertiginos prin in
trarea în funcțiune în 1971 a 282 
noi capacități de producție. A- 
gricultura, a doua mare ramu
ră a economiei naționale, și-a 
continuat în 1971 procesul de 
dezvoltare și modernizare a ba
zei tehnico-materiale. Ca urma
re'a acestui proces și a efor
turilor depuse de țărănime, de 
toți lucrătorii din agricultură 
producția globală agricolă rea
lizată a fost de circa 81 miliarde 
lei; producția de cereale boabe 
s-a ridicat la 14,5 milioane tone, 
fiind cea mai mare recoltă rea
lizată pînă în prezent în țara 
noastră. In domeniul transportu
rilor de mărfuri și călători pla
nul a fost, de asemenea, îndepli
nit și depășit. S-a lărgit baza 
tehnico-materială a poștei și te
lecomunicațiilor ; a fost extinsă 
telefonia automată cu 39 000 li
nii, s-a extins rețeaua de cabluri 
telefonice interurbane și au fost 
date in funcțiune noi stații de 
radiodifuziune.

Oprim aici șirul exemplelor. 
Sînt suficiente, credem, pentru 
a recompune în linii generale i- 
niaginea faptică a devenirii Ro
mâniei socialiste într-un singur 
-,n. Toate acestea ne conduc spre 
concluzia logică 
liniei generale 
partidului nostru 
spre dezvoltarea 
forțelor de producție, per
fecționarea vieții economice 
și sociale, creșterea continuă a 
nivelului de trai al întregului 
popor, înflorirea multilaterală a 
României socialiste, primește 
astfel, prin rezultatele obținute 
în anul 1971, o nouă și străluci
tă confirmare prin argumentul 
imbatabil al faptului împlinit. 
Autorul acestor argumente, este 
poporul, întregul nostru popor 
pentru că așa cum se afirmă și 
în comunicat, realizările din ri
nul 1971 sînt rodul muncii pline 
de abnegație a clasei muncitoa
re, a țărănimii și intelectualită
ții care înfăptuiesc neabătut pro
gramul stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului — program 
ce corespunde întrutotul năz.uin- 
țelor fundamentale ale națiunii 
noastre socialiste.

A doua constatare care se im
pune este că în realizările cu 
care s-a încheiat 1971 regăsim 
înfăptuite, evident la nivelul u- 
nui an, coordonatele și opțiunile 
fundamentale ale planului cin
cinal. Să urmărim deci cum au 
fost transpuse în 1971, pe tere
nul palpabil al faptelor cîteva 
din principalele obiective și ca
racteristici de bază ale actualu
lui cincinal.

Și în actualul cincinal, se pre
conizează în plan, România se 
va caracteriza printr-un puter
nic dinamism economic ; va fi 
continuată neabătut politica de 
industrializare socialistă a ță
rii pe baza cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane asigurîn- 
du-se ritmuri înalte de dezvol
tare a producției materiale; pro
ducția industrială va spori în 
medie cu 11—12,2 la sută, iar 
producția agricolă cu 6,3—8,3 la 
sută. , .

Ce ne oferă realitatea anului 
1971 ?

Cităm din comunicat: „Fața de 
anul 1970 producția globală in
dustrială a crescut cu 11,5 la 
sută... producția globală agrico
lă realizată în anul trecut a fost 
cu 18,2 la sută mai mare decît 
cea obținută în 1970 și cu 14,1 la 
sută decît media anuală din pe
rioada 1966—1970". Așadar, pre
vederile cincinalului în ceea ce 
privește ritmurile de dezvoltare 
se realizează cu succes. Politi
ca partidului este neabătut trans-

că justețea 
a politicii 

îndreptată 
rapidă a 

producție, 
vieții

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
(Continuare in pag. a Ill-a)

Amenajarea în per
spectivă a rîului Olt — 
lucrare economică com- 

lexă, cu efecte favora- 
ile în numeroase ra
iuri ale economiei na

ționale, ce se va realiza 
pe baza studiului cadru 
aprobat recent de către 
Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. — a de
marat, la Rîmnicu Vîlcea, 
cu mai bine de un an în 
urmă. Aici, la cîteva sute 
de metri în amonte de 
vechiul pod de fier tra
versat de magistrala E15, 
prinde contur prima din 
cele 31 de hidrocentrale 
care își vor 
viitorii ani sti
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ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

CAIETE
A

OLTULUII

HOOA

Tn ziua de 2 februarie 1972 a 
avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

La ședință au participat ca 
invitați miniștri și alți conducă
tori ai unor organe centrale de 
stat, precum și președinții unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat 
rapoartele prezentate de comi
siile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, care din în
sărcinarea Consiliului de Stat, 
au analizat activitatea Ministe
rului Construcțiilor Industriale,

a Ministerului Sănătății, 
curaturii Generale a 
blicii Socialiste România, pre
cum și a Tribunalului Su
prem. Consiliul de Stat a 
examinat, de asemenea, rapor
tul privind modul de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 72 1969 
privind organizarea, planifi
carea și executarea investiții
lor, z raportul privind analiza 
măsurilor propuse a se lua pen
tru dezvoltarea silviculturii, în 
lumina cerințelor actuale și de 
perspectivă, precum și raportul 
privind modul în care Ministe
rul Educației și învățămîntului a 
îndeplinit, în anul școlar 1971/ 
1972, directivele privind perfec-

corea și executarea

a Pro- 
Repu-

ționarea învățămîntului de toata 
gradele.

In urma dezbaterilor care au 
avut loc. Consiliul de Stat a a- 
probat concluziile rapoartelor 
și propunerile făcute de comi
siile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale cu privire la 
îmbunătățirea activității în sec
toarele analizate, dișpunînd. 
totodată, ca. atît Consiliul de 
Miniștri, cît și ministerele și ce
lelalte organe centrale să ia 
măsurile necesare pentru adu
cerea lor la îndeplinire și să in
formeze Consiliul de Stat asu
pra modului de înfăptuire a ho
tărîrilor adoptate.

Convocarea conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere

din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții

■ ■

care au început s-o scrie, 
abnegație și eroism, con

structorii.

al Co- 
Român 
17—19

Pe baza hotârîrii Comitetului Executiv 
miletului Central al Partidului Comunist 
și a Consiliului de Miniștri, în zilele de 1/—iv 
februarie a.c. va avea loc, la București, confe-

rința pe țară a cadrelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale și de construcții.

(Citiți amănunte în pag. a ll-a)
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PE MARGINEA UNEI PLENARE A COMITETULUI
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL

Pe scurt, ceea ce a circum
scris locul de referință al dez
baterilor din recenta plenară a 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., care formează 
obiectul acestor rînduri. a fost 
viața de organizație delimitată, 
pentru înlesnirea analizei, în 
cinci capitole mai importante. 
Tot pe scurt, aceste cinci ca
pitole au fost : adunările gene
rale, primirea in U.T.C. și în- 
minarea de carnete, evidența 
numerică a membrilor, organi
zarea și planificarea muncii și 
probleme ale metodicii și pre
gătirii organelor U.T.C. Lucrul 
cel mai însemnat însă este a- 
cela că în prezentarea acestor 
domenii nu s-a rămas la sim
pla lor înșiruire, desprinsă de 
semnificațiile și interacțiunile 
în care viața internă de orga
nizație intră firesc cu celelalte 
compartimente de activitate ; 
dimpotrivă, concluzia a fost a- 
ceea că din acest loc pornesc 
și se întorc, ca dintr-un mare 
nod de cale ferată, garnituri 
întregi de dinamism, de iniția
tivă, de angajare colectivă, ca
pabile să vitalizeze în întindere 
ca și în adîncime sfera de ac
țiune a organizației U.T.C. 
„Cheia de boltă a întregii acti
vități“, „coloana ei vertebrală", 
„factorul principal de afirmare 
a muncii politico-educative“ — 
au fost expresii care au reve
nit insistent de-a lungul lucră
rilor plenarei. Și nu numai la 
modul afirmativ, ci însoțite de 
argumente pline de elocvență.

începînd chiar cu adunarea 
generală, de pildă. Rolul ace
steia de cadru fertil pentru ma
nifestarea combativității revo
luționare, a spiritului critic și 
autocritic este, desigur, evident, 
asigurîndu-i o funcție educati
vă și formativă de un înalt 
nivel. Devine cît se poate de 
limpede că ritmicitatea de or
ganizare a acestui for demo
cratic al unui colectiv, obiș
nuința de a oferi tinerilor pri
lejul unei întîlniri pe lună, în 
care să se abordeze un cîmp 
larg de probleme, legate de 
sarcinile și preocupările con-

crete ale unei organizații.crete ale unei organizații, nu 
se confundă cu simpla respec
tare formal-calendaristică 
unei obligații impuse, ci este 
o modalitate reclamată de în
seși realitățile imediate ale co
lectivului Rezultatul nemijlo
cit este acela al încurajării 
unui climat de intensă partici
pare la rezolvarea problemelor 
de muncă, de antrenare a tine
rilor într-un circuit al inițiati
velor, ca și în procesul de în
făptuire a hotărîrilor tot de ei 
adoptate.

a

U. T. C
— Am observat, într-adevăr, 

că acolo unde adunările gene
rale nu se ridică la o anumită 
treaptă de eficiență educativă, 
încep să apară și abaterile de 
la disciplină, și absențele, 
rebuturile, 
ment dat, 
secretarul

Și 
spunea la un mo- 

PAVEI, BARTMUS, 
comitetului U.T.C. 

de la uzinele ..Republica“. Des
fășurarea adunărilor îi imprimă

D. MATALÄ

(Continuare în pag. a ll-a)

La cercul de ceramică al Ca- 
pionierilor din Sighi

șoara.
MOLDOVAN

La Institutul politehnic 
București ziua de doi februarie 
echivalează cu un număr de 57 
de examene la toate cele 11 facul
tăți în care sînt cuprinși 4 ani I, 
4 ani II, 12 ani III, 10 ani IV și 
24 ani V. 57 cadre didactice e- 
xaminează grupele de studenți a- 
flate într-o întrecere a prezențe
lor masive. Pulsul sesiunii se sim
te în nerăbdarea celor care au de 
intrat la oral, în curiozitatea cu 
care sînt întâmpinați posesorii 
primului calificativ, în retrospec
tiva colectivă a biletelor susținute 
în fața examinatorilor.

Dar, mai întîi, cîteva din 
țațele înregistrate ieri, în 
zi a sesiunii. Grupa .955 B, 
tehnologia substanțelor 
obține la prima probă a ultimei 
sesiuni, chimia și tehnologia anti- 
dăunătorilor agricoli trei note de 
8. cinci note de 9 și 10 
note maxime. Grupa 336 B sec
ția automatică, obține J3 note 
între 7 și 10, majoritatea dintre 
ele fiind cele maxime. Debut, 
deci de bun augur cu care se o- 
norează chemarea lansată de stu
denții Politehnicii pentru reali
zarea celor mai hune rezultate în 
pregătirea profesională în cinstea 
semicentenarului U.T.C. La Fa
cultatea de automatică, tradiționa
lele ochiuri din ușile sălilor de 
examen sînt mai puțin solicitate 
de studenți. Pe coridor, Marius 
Istrate, anul III, posesor al primei 
note maxime acordate în această 
sesiune ne spune, firesc, degajat : 
,,.a fost destul de greu dar cred 
că disciplina în pregătire și-a spus 
cuvîntul”. Colegul său, Gheorghe 
Mateescu, îl completează cu au
toritatea unui calificativ egal în
scris în carnetul de note : „sesiu
nea noastră nu este ușoară, dar 
dacă respectăm dictonul pregătirii 
din prima zi cred că rezultatele 
sînt ușor previzibile; ele nu pot fi 
altele decît bune“. Aprecierile sînt 
completate în sala de examen de 
către tovarășul conferențiar dr. 
ing. Vlad lonescu, care verifică

stadiul tehnicilor de calcul în au
tomatizare și în înțelegerea stu
denților : „Este un an foarte bun 
dincolo de statisticile notelor. At
mosfera de studiu, seriozitatea, 
maturitatea gîndirii îi caracteri
zează pe studenții anului III. Pre
zența masivă la examen, cu ex
cepții motivate, calitatea pregăti
rii. sînt doar două argumente în 
favoarea afirmației de mai sus”.

Bobocii, la primul contact cu 
sesiunea, Ștefan Popescu anul I, 
Facultatea de construcții aerospa- 
țiale ne spune, după botezul fo
cului (nota 8 la examenul de chi
mie generală) : „Parcă a fost mai 
ușor ca la admitere, deși cred ca 
am avut prea puține zile de pre
gătire — 4. Sper însă într-un ca
lificativ maximum la următorul e- 
xamen. De altfel, cele 10 zile le 
consider suficiente pentru o pre
gătire optimă. Astăzi la parțialul 
meu insucces poate a fost de vină 
și o mică doză de emoție, fiindcă 
biletul a fost foarte frumos”.

Concentrare, emoții, optimism 
sînt atributele care preced rezul
tatele concrete ale sesiunii, pînă 
acum bune și foarte bune.

s. calin

V-ați mai întîlnit 
imagini: pe tablă 
monstrația... cunoștințelor 

care ai venit la examen.

acestecu
se face de-

cu

UTECIȘTII
de DUMITRU M. ION

».

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CINE SEMNEAZĂ ACTUL DE NAȘTERE
„...dincolo de realizarea indi

cilor economici, preocupările 
noastre trebuie îndreptate spre 
cei de care depinde aceasta : 
oamenii. Căci cine dă viață ci
frelor ? Cine...“

— Ajunge!
Din cîțiva pași autorul aces

tei atît de puțin protocolare in
tervenții, ajunse în fața tribu
nei. :

— Ajunge — repetă — adre- 
sîndu-se, de data aceasta, sălii 
arhipline. Același lucru l-a spus 
și la ședința trecută ! Și cu alte 
ocazii ! Ar fi timpul să se refere 
la ce a făcut concret pentru cei 
care „dau viață cifrelor“.

Și omul* se întoarce la locul 
lui, însoțit de o rumoare apro
bativă, care îl descumpăni pen
tru cîteva clipe pe oratorul a- 
flat la tribună. Numai cîteva 
clipe, pentru că, regăsindu-se, 
încearcă să înnoade din nou și
rul vorbelor : „In această di
recție trebuie remarcat...“.

AL DEMAGOGIEI ?
Nu a reușit însă să-și termine 

cuvîntarea pregătită cu grijă. 
Cei care se dovediseră cu alte 
prilejuri niște ascultători docili, 
au refuzat de data aceasta să în
ghită cuvinte fără acoperire, 
fraze fără ‘justificare.

Secvența de mai sus este strict 
autentică, iar locul de desfășu
rare l-a constituit sala de șe
dințe a uneia dintre marile în
treprinderi clujene, TEHNO- 
FRIG-ul. „Oratorul“ era un tînăr 
inginer, cu funcție de răspun
dere, care își făcuse un obicei 
din a-și suplini obligațiile cu 
vorbe, promisiunile cu fraze 
bine alese.

Nu intrăm în amănunte, pen
tru că, din păcate, cazul la care

ne referim nu este unul de 
cepție. Procedura nu este 
ea originală, dar efectele 
care le generează devin din ce 
în ce mai supărătoare. Cînd se 
naște obișnuința de a mișca vor
bele de colo-colo, cu mai multă 
sau mai puțină iscusință dar 
fără acoperire ? Dibăcia de 
a masca inactivitatea cu o 
cortină sonoră ? Cine se as
cunde la izvoarele concep
ției care ridică vorba la rang de 
fapt, rostirea la rang de acți
une, promisiunea la rang de rea
lizare ? Mergînd pe filieră, par- 
curgînd drumul invers de la 
manifestările cele mai „mature" 
ale sistemului, către geneza a- 
cestuia.

ex- 
nici 

pe

Asistam la o oră de dirigen- 
ție la clasa a șasea : vîrsta me
die a auditoriului nu depășea, 
deci 12 arii. La catedră, o feme
ie între două vîrste analiza cu o 
voce puțin obosită situația șco
lară a elevilor, învățătură și 
disciplină, așa cum se obișnu
iește. Intr-un tîrziu, adresîn- 
du-se celor trei băieți, ocupanții 
ultimelor locuri în ierarhia cla
sei, profesoara le ceru pe un 
ton de justificată asprime :

— TREBUIE SA VA LUAȚI 
ANGAJAMENTUL că vă veți 
îndrepta notele. Acum, în fața 
colegilor voștri să promiteți că 
vă veți da pe viitor mai multă 
silință.

La care, fiecare component al

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

Trebuie spus cu mina pe inimă că uneori nu ne dăm sea
ma totdeauna cu adevărat ce exprimăm noi și ce înseamnă 
tinerețea noastră. Călătorim spre șantiere ; aducem spre 
Capitală, în caiete, de campanie solară, cifre despre viitor, 
numele oamenilor, mai ales numele lor. Ne trezim căliți în 
luptele cu viforele, cu ploile, cu munții, cu viața .E de ajuns 
uneori o singură noapte teribilă, o singură zi de pomină. Ni 
se pare că e firesc să avem cu cine lupta, cu natura, cu 
greutățile dacă nu avem greutăți, ce sens ar mai avea ti
nerețea și viitorul nostru ? Greutățile, asa-zisele greutăți, nu 
sînt decît munca adevărată, cinstită, și frămîntările, aspirații
le către un viitor mereu mai luminos. Nimeni nu spune că 
greutățile vor fi azvîrlite ia coșul de gunoi, că lupta civili
zată de zi cu zi, lupta pentru existența curajoasă, plină de 
demnitate s-a sfîrșit. Ea nu se va sfîrși niciodată și acest 
lucru trebuie să-l înțeleagă tinerii, viitorul statului nostru 
socialist. Partidul nostru întrezărește în acest tineret nu 
numai un prezumtiv continuator demn al aspirațiilor unei 
țări, dar vede în el zi de zi un înfăptuitor al tuturor speran
țelor de azi și de mîine.

Ce înseamnă tinerețea noastră? înseamnă dreptatea și 
demnitatea acestei clipe. Uteciștii au fost din anii primi ai 
existenței lor „schimbul de aur", „schimbul de mîine" al 
partidului. Acum cuvintele acestea frumoase, pline de în
semnătate au ceva demn, de poem rostit în piețe publice. 
Uteciștii, schimbul de aur al țării I Cîte șantiere și uzine nu 
se nasc de-a lungul valurilor unui an. Șantiere ale tinereții 
se deschid și însumează milioane de ore dăruite ridicării 
țării. Schimbul de mîine e în primele rînduri ale vieții și 
muncii. Căliți în lupte adevărate, încărcate de rod și mîndrie, 
ei sînt mai bătiîni, mai înțelepți cu o experiență, cu o reali
zare de prestigiu în plus. Am întîlnit tineri care colindaseră 
țara nu ca niște navigatori obosiți, călători leneși, nedisci
plinați. Se termina un șantier, o hidrocentrală și viața lor 
începea să înregistreze o altă măreție. Mutațiile de pe 
buletinele lor, simple denumiri de localități, nu însemnau 
mare lucru. Doar dacă te încumentai să-i vezi lucrînd ziua, 
noaptea, vara și iarna, în schimburi, abia atunci iți dădeai 
seama că viața lor nu este o simplă aventură, că un nou 
șantier înseamnă să fii ma: bătrîn cu o experiență, că 
într-o zi te vei mîndri cu alt șantier ale cărui file de aur 
abia se deschid. Pentru șantierele rămase în urmă tinerii 
duc în inimă amintiri, experiențe; pe acești tineri, uteciști, 
romantici, entuziaști, i-arr. întîlnit prin țară, călătorind pe o 
navă măreață plină de căldura sentimentelor, încărcafi de 
învățătura partidului.

De multe ori nu-i luăm în seamă, nu credem în experiența 
lor, în faptele lor uluitoare. Auzisem că un tînăr utecist, 
cu prețul vieții sale, salvase de la incendiu mii de tone de 
petrol, auzisem că un tînăr salvase dintr-o casă in flăcări 
doi copii care nu învățaseră încă să cheme după ajutor, 
auzisem si văzusem tineri care puneau, prin barăci, cîteva 
ore capul jos, să se odihnească și porneau, iarăși în munți. Ri
dicau hidrocentrale, adică puneau umerii să lumineze vii
torul.

Atît de des ne întîlnim, și regretul meu este că nu tot
deauna ne dăm seama ce tortă creatoare este tineretul, în 
ce lupte se călește el. Spunem uneori vorbe urîte, îi 'arătăm 
cu degetul pe străzi : cîțiva inși de bani gata visă
tori care n-au luptat nicicînd cu adevărurile vieții. Dar 
nu ; adevărul este că țara crede cu desăvîrșire în tine
rii ei ; numai cei ce refuză să gîndească, numai ei se pot 
îndoi de torta creatoare a tineretului, a uteciștilor, numai ei 
confundă tineretul de aur al țării cu străjerii absurzi ai bu
levardelor, ai mahalalelor.

Uteciștii, sîntem noi, si dumneavoastră, toți cei în vinele 
cărora curge sîngele adevărat al luptei creatoare, sîngele 
tinereții nedezmințite.
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»RIMIRE LA 
»REȘEDINȚELE 
ZONSILIULIJI 
>E MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia- 
iste România, Ion Gheorghe 
Waurer, a primit, miercuri 
iupă-amiază, în vizită proto- 
:olară de prezentare, pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Zair 
a București, Jules Bokingi.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, a participat Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

L« Ministerul Comerțului 
Exterior au început, miercuri 
dimineața, lucrările celei de-a 
II-a sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică și teh
nică între Republica Socia
listă România și Republica 
Africa Centrală.

*
In onoarea ministrului de 

externe, Josepth Potolot, mi
nistrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a oferit un de
jun.

Au participat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai conduce
rii unor ministere, alte per
soane oficiale din cele două 
țări.

A luat, de asemenea parte, 
Alberto Sato, ambasadorul 
Republicii Africa Centrală la 
București.

Miercuri la amiază, amba
sadorul Republicii Democrate 
Germane la București, dr. 
Hans Voss, a oferit un cocteil 
în onoarea colectivului Tea
trului Național „Vasile Alec- 
sandri“ din Iași care a prezen
tat spectacole în Capitală cu 
piesa „Sfînta Ioana a abatoa
relor" de Bertold Brecht, în 
regia lui Hannes Fischer, de 
la Deutsches Theater din Ber
lin.

Convocarea conferinței 
pe tară a cadrelor

de conducere din întreprin
deri si centrale industriale

J

si de construcții
5 J

Pe baza hotărîrii Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri, 
în zilele de 17—19 februarie a.c. 
va avea loc, la București, con
ferința pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de con
strucții.

La conferință vor participa di
rectori generali și directori, se
cretari ai organizațiilor de par
tid, președinți de sindicate, se
cretari de U.T.C., muncitori 
fruntași, maiștri, ingineri șefi, 
ingineri și economiști cu expe
riență din întreprinderi și cen
trale industriale, șantiere, între
prinderi, trusturi de construcții 
și institute de proiectare. Vor 
participa, de asemenea, primii 
secretari și secretarii cu pro
blemele economice ai comitete
lor județene de partid, secre
tari ai comitetelor municipale și 
orășenești și alți activiști de 
stat, precum și miniștri și cadre 
de conducere din ministere și 
organe centrale de sinteză, oa
meni de știință, cercetători și 
cadre didactice din institute de 
cercetare științifică și învăță- 
mînt.

Conferința va dezbate urmă
toarele probleme :

— Aplicarea de către orga
nizațiile de partid și conduce
rile unităților economice a mă
surilor stabilite de Conferința 
Națională și Congresul al X-lea 
al partidului cu privire la per
fecționarea organizării, planifi
cării și conducerii activității în 
domeniul industriei și construc
țiilor ; lărgirea atribuțiilor și 
competențelor unităților econo
mice : creșterea rolului factori
lor economico-financiari și ridi
carea calitativă a întregii acti
vități economice ; îmbunătățirea 
continuă a relațiilor între între
prinderi — centrale — ministere.

— Realizările obținute și sar
cinile ce revin organizațiilor de 
partid, de masă și conducerilor 
tehnico-administrative din uni
tățile economice pentru folosi
rea deplină a capacităților de 
producție, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale și a 
desfacerii produselor, respecta
rea disciplinei contractuale, în
tărirea disciplinei în exploata
rea și întreținerea mașinilor și 
utilajelor, reducerea cheltuieli
lor de producție, sporirea pro
ductivității muncii și a renta
bilității, înnoirea produselor și 
ridicarea calității acestora, asi
gurarea și perfecționarea pre
gătirii cadrelor.

— Activitatea desfășurată pen
tru înfăptuirea programului de 
investiții și de punere în func
țiune a capacităților și obiecti
velor de investiții, aplicarea mă
surilor de perfecționare a acti
vității de organizare, planificare 
și realizare a investițiilor, elabo
rarea măsurilor pentru moder
nizarea activității de construcții- 
montaj, ridicarea eficienței eco
nomice a investițiilor.

— Activitatea de comerț ex
terior, măsurile necesare pentru 
intensificarea schimburilor co
merciale, extinderea cooperării 
tehnico-economice și științifice, 
îmbunătățirea structurii expor
tului și a formelor de comerț 
exterior, creșterea rentabilității 
exportului și reducerea impor
tului.

Lucrările conferinței se vor 
desfășura atit în plen, cît și pe 
comisii.

Consiliile și comitetele oame
nilor muncii din întreprinderi și 
centrale industriale și de con
strucții, colectivele de muncă 
din unitățile economice își vor 
desemna reprezentanții la. con
sfătuire și vor stabili problemele 
pe care le vor aduce în dezba
terea conferinței.

lente pentru
lucrătorii
ogoarelor

■Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri au fost îmbunătățite 
prețurile de cumpărare la unele 
produse agricole. Astfel, la ore
zul nedecorțicat, preluat de la 
cooperativele agricole de pro
ducție, prețul a fost majorat de 
la 3,60 la 4 lei kilogramul. La 
inul fuior, prețurile au fost ma
jorate cu peste 12 la sută, acor- 
dîndu-se creșteri mai mari la 
calitățile superioare, respectiv 
0,50 lei la kilogram la calitatea 
I și a Ii-a. în același timp, în 
vederea cointeresării producă
torilor pentru a recolta și preda 
într-o perioadă optimă tulpinile 
de in în scopul obținerii unor 
fibre de calitate superioară, 
hotărîrea prevede acordarea 
unor sporuri J-------.
tonă pentru 
de tulpini de 
și de 100 de 
tulpinile de 
predate pină _ _______ _____

Producătorii care vînd statului 
cicoare beneficiază de avantaje 
similare cu cei care predau sfe
cla de zahăr.

îmbunătățiri de prețuri s-au 
făcut și la unele produse din 
sectorul zootehnic. Astfel, în 
scopul stimulării producătorilor 
pentru creșterea oilor de rasă 
țurcană și stogoșă, a atragerii 
în fondurile de stat a unor can
tități sporite de lină, a fost ma
jorat cu 10 lei prețul la kilogra
mul de lină albă de calitatea I 
și cu 5 lei la cea de calitatea a 
II-a. Au fost majorate, de ase
menea, prețurile de cumpărare 
la pieile brute de porcine, de 
bovine și la-pielicelele karakuL 
In același timp, au fo6t făcute 
îmbunătățiri de prețuri la unele 
soiuri de tutun.

Noile prețuri au intrat în vi
goare de la 1 ianuarie a.c. pen
tru produsele de origină ani
mală, iar pentru cele vegetale 
aceste prețuri vor fi practicate 
începînd cu recolta-, anului 1972.

Măsurile adoptate vor aduce 
în anul 1972 un plus de venituri 
de peste 180 milioane lei unită
ților agricole socialiste, membri
lor cooperatori și țăranilor cu 
gospodărie individuală și vor 
contribui în mod nemijlocit la 
asigurarea fondului de stat cu 
cantități sporite de produse din 
această categorie.

(Agerpres)

luai 
acordarea 

de preț de 200 lei la 
întreaga cantitate 
calitatea I și a II-a 
lei la tonă pentru 
calitatea a IlI-a, 
la o anumită dată.

Minerii de la Uricani au realizat peste planul lunii ianuarie 
1 too tone cărbune, iar colectivul de la u.E.I.L. Hunedoara 560 mc. 
bușteni, 2280 mc. lemn pentru celuloză și 150 mc. lemn de mină 
• Un grup de tineri de la Fabrica de confecții din Botoșani au 
făcut un schimb de experiență la Fabrica de confecții din Bacău, 
prilej cu care au discutat modalitățile prin care uteciștii pot par
ticipa la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan • In ca
drul U.F.R.M.A. Balș, județul Olt, s-a deschis cursul de calificare 
pentru macaragii auto la care participă 21 de tineri din uzinele 
șl fabricile țării aparținînd Combinatului de resort • Recent 
s-au încheiat lucrările de amenajare — prin muncă patriotică — 
a noii pîrtii de schi pe muntele Bălșoara • La inițiativa Comitetu
lui orășenesc Petrila al U.T.C. în centrul orașului a fost ampla
sată „Gazeta tineretului“ • „Frumusețea meseriei alese și inte
grarea profesională” a tost tema întîlnirii viitorilor absolvenți ai 
Liceului industrial chimie. Liceului agricol și Liceului pedago
gic din Turnu Măgurele cu MIHAI COCAN, directorul Combina
tului de îngrășăminte chimice, ADRIAN VASILIU, inginer la 
I.A.S. Lița, și MITRANA CONSTANTIN. învățătoare la Școala 
generală nr. 1 » La Pitești a avut loc un simultan de șah între 
reprezentanții cluburilor plteștene și maestrul internațional VIC
TOR CIOCĂLTEA • Fondurile încasate la carnavalul pe gheață 
organizat pe patinoarul „Voința” din Sibiu au fost vărsate în 
contul 45 • ,,Te ciut tineret“ se intitulează concursul literar or
ganizat de Comitetul județean Bihor al U.T.C. • In aula Univer
sității din Timișoara savantul italian de origine română CON
STANTIN DKĂGAN, vicepreședinte al Comitetului ■ internațional 
de Marketing, a prezentat conferința „Marketing și economia mo
dernă” • La vernisajul expoziției de grafică și sculptură din Bîr- 
lad, aparținînd artiștilor amatori Laurențiu Gheorghiu și ștefan 
Bucevschi, a participat ca oaspete de onoare scriitorul bîrladean 
Constantin Chlriță • Luna februarie debutează la Timișoara cu 
„Festivalul coral al elevilor cu compozițff proprii” • Cu specta
colul „Muzică șl tinerețe“ artiștii Casei de cultură din Băileștl în
treprind turnee in Rast, Negoi, Calafat și Segarcea • Pe adresa 
oțelăriilor tinerii de la Șantierul naval din Tr. Severin au expediat 
700 tone de metale vechi • Zilele trecute, la Voinești, jud. Dîm
bovița, a fost constituită „Asocia ția pomicultorilor” care numără 
508 de membri « 15 000 de tineri din Timișoara, Lugoj, Sînnico- 
laul Mare, Perian, Deta s-au întîlnit cu activiști de partid, în ca
drul acțiunilor Inițiate în cinstea semicentenarului U.T.C. (De la 
corespondenții noștri : Carmen Aldea. Maria Jugănariu, Ioan Vlad, 
Corneliu Nuțu, Benone Neagoe. Mihail Vlad, C. Ilinoiu, Aurel 
Cring. Valeriu Bărgău, Vasile Nicolae. Alexandru Dragomir, Tho- 
mas Breier, Virgil Glușcă, R. Iosif, Ion Teacă, Ioan Chiraș).

(Urmare din pag,. I) 

tripletei codașe, mulțumit pro
babil că a scăpat numai cu a- 
tîta, a ingăimat cîteva cuvinte, 
începînd cu „eu promit“ și și-a 
reluat locul în bancă.

Scena se petrecea pentru a 
treia oară, într-un cadru identic 
beneficiind de un auditoriu con
stant, cu aceiași protagoniști și 
chiar — in aceeași formulă. An
gajamentul ținea loc de fapte de 
fiecare dată, chiar dacă în In
tervalul care se scurgea între 
două „ore de analiza" șiragul de 
note proaste nu se modifica în 
nici un fel, iar actele de indis
ciplină se succedau nestinghe
rite

— Ce-ar trebui să fac ? ridica 
din umeri diriginta Lilica Mol- 
doveanu. Ei promit și nu-și res
pectă cuvîntul.

Mi se pare deplasat să oferim 
noi soluții unui pedagog, pen
tru rezolvarea unei situații care 
ține de alfabetul dascălului Dar 
am putea să-i spunem ce nu tre
buie să facă cu nici un preț : 
să regizeze în fața unor spec
tatori de 12 ani asemenea farse. 
La vîrsta cînd sensul noțiunii de 
angajament este încă destul de 
confuz, ei învață să-I asimileze 
unei formule salvatoare, capa
bilă să rezolve orice situație ne
plăcută. Respectarea promisiunii 
trece pe plan secundar, din mo
ment ce recidiva nu are nici un 
fel de consecințe. Iar procedura 
evoluează. Se modelează în 
funcție de împrejurare, capătă 
aplicabilitate din ce în ce mai 
largă :

— îmi iau angajamentul să 
realizez...

— Promit să îndeplinesc...
— Mă voi strădui să fac față...
Vorbele curg, neinsoțite de 

fapte, soluțiile se profilează ex
clusiv teoretic. Viciul de educa
ție, asimilat atit de timpuriu, se 
consolidează cu timpul în ab
sența unor măsuri energice de 
extirpare, ba mai mult, pe a- 
locuri tot în cadrul procesului 
instructiv-educativ.

Acum cltva timp pășeam pra
gul Scolii de mecanici agricoli 
din Botoșani, cu intenția unei 
investigații privind condițiile de

ale elevilor. Am 
cancelarie și lă- 
jumătate de oră 
secretarul orga- 
cu care îmi do-

viață și muncă 
fost invitată în 
sată timp de o 
să-l aștept pe 
nizației U.T.C.,
ream să port, pentru început, o 
discuție După răgazul— pe care 
l-am amintit nu ca să mă cram
ponez de o abatere de la bunele 
maniere, ei pentru ceea ce a- 
veam să constat ulterior că l-a 
justificat — și-a făcut apariția 
directorul școlii, însoțit de loc
țiitorul de secretar U.T.C. După 
o scurtă conversație, mi-am ma
nifestat dorința să vizitez școala, 
prilej cu care am înțeles expli-

CTUL DE

ASTAZI, LA SAPPORO SE DESCHIDE

„OLIMPIADA ALBĂ"
SAPPORO, capitala insulei 

Hokkaido, orașul nipon septen
trional de 1 milion de locui
tori, deopotrivă vestit pentru fa
bricile sale de bere și sculpturile 
in zăpadă, va fi, incepind de 
astăzi, gazda celei de-a Xl-a e- 
diții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. Peste 1 200 de sportivi 
(schiori, boberi, patinatori, biat- 
loniști, hocheiști), veniți din 
35 de țări ale lumii, se vor în
trece timp de 11 zile pentru cu
cerirea celor 105 medalii de aur« 
argint și bronz.

Cu 24 de ore înaintea deschi
derii Olimpiadei albe, specialiș
tii, cronicarii, reporterii sosiți 
la Sapporo se intrec în a face 
pronosticuri, iar sportivii sînt 
gata să le confirme sau să le 
dezmintă. La schi alpin, exclu
derea lui Karl Schranz sporește 
șansele francezilor, în cursele de 
fond și la sărituri principalii fa- 
voriți sînt sportivii din Norve
gia, Finlanda, Suedia, U.R.S.S« 
R. D. Germană, Japonia. Intre»

IN MECIUL DE AZI 
AL NAȚIONALEI

PRIMA FORMULA DE 
ECHIPĂ A... ANULUI

Echipa națională de fotbal — 
aflată de luni în pregătire la 
București în vederea turneului 
pe care îl va întreprinde, în 
perioada 7—25 februarie, în 
Turcia și Grecia, — va susține 
azi, cu 
primul 
anului. _ ___
terenul de zgură din pi 
sportiv Dinamo, echipa de

începere de la ora 15, 
meci de verificare al 
Parteneră îi va fi, pe 

>arcul 
ie ti- 

neret-rezerve â clubului din 
șoseaua Ștefan cel Mare.

Antrenorul Angelo Niculesca 
ne-a comunicat, ieri, că „tri
colorii“ vor începe partida în 
următoarea alcătuire : Adama- 
che, Crețu, Lupescu, Dinu, De- 
leanu, Dumitru, Radu Nun- 
weiller, Lucescu, Dembrowschi, 
Dobrin, Iordănescu. în repriza 
secundă vor fi utilizați Ștefan, 
Sătmăreanu II, Mocanu, Anca, 
Uifăleanu, Dumitrache.

• Continuîndu-și turneul 
Maroc, echipa olimpică de fot
bal a României a întîlnit la Ca- 
sablanca o selecționată a orașu
lui. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (2—2). 
Cele două puncte ale formației 
române au fost înscrise de Ru- 
giubei.

în

f

cerile de bob sînt deschise ori
cărui rezultat, afirmă unii teh
nicieni, deși italienii au obținut 
cele mai bune timpuri la cursele 
de control. Sperăm ca și boberii 
români să aibă un cuvînt de 
spus in lupta pentru medalii, să 
confirme rezultatele de acum 
patru ani și de la ultimele 
campionate europene.

Turneul de hochei pe gheață 
pornește cu un mare favorit, e- 
chipa U.R.S.S.

Iată programul primelor zile 
»le Jocurilor de la Sapporo :

3 februarie : festivitatea de 
deschidere ; hochei pe gheață.

4 februarie : schi fond 
km masculin ; bob — 2 
niuțe : patinaj viteză — 5 000 m 
masculin ; sărituri pentru com
binată nordică ; hochei.

5 februarie : bob — 2 ultimele 
manșe ; schi 15 km pentru com
binata nordică : patinaj viteză 
— 500 m masculin ; săniuțe : 
schi — coborîre femei; hochei 
pe gheață.

6 februarie : schi fond — 10 
km femei ; sărituri de la tram
bulină (70 m) ; patinaj viteză — 
1 500 m masculin ; patinaj artis
tic ; hochei pe gheață.

ÎN ARENELE ȘCOLII

25000 DE ARBITRI-ELEVI
O foarte interesantă inițiativă 
secției de sport a C.C. ala ,

U.T.C. : pregătirea arbitrilor din 
• rîndurile elevilor. Elaborarea și 

punerea în practică a acestei ini
țiative este impusă de necesități 
concrete. Activitatea sportivă 
școlară cuprinde an de an un 
număr tot mai sporit de elevi. In 
tot mai multe școli generale, li
cee și școli profesionale, campio
natul școlii a devenit principala 
competiție sportivă a elevilor. 
Un impediment în organizarea și 
desfășurarea întrecerilor l-a con
stituit, de mai multă vreme —■ 
dat fiind numărul mare al mani
festărilor — lipsa arbitrilor care 
să conducă autoritar; cu compe
tență aceste întreceri. Tocmai 
pentru a veni în sprijinul orga
nizațiilor și participanților la ac
tivitatea sportivă de masă, 
U.T.C., cu sprijinul organelor 
sportive și de învățămînt va or
ganiza CURSURI DE PREGĂ
TIRE A ARBITRILOR-ELEV1 
la următoarele discipline : atle
tism, baschet, handbal, volei și 
fotbal. In acest scop C.C. al 
U.T.C. a editat un „Ghid pentru 
elevi-arbitri“, destul de volumi
nos — 176 pagini — care cuprinde 
îndrumări metodice, regulamente-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
(Urmare din pag. I) 

tinărului spiritul de combativi
tate, iar o dată cu creșterea 
combativității crește și intere
sul față de colectiv.

O afirmație care poate fi 
dusă mai departe și chiar a fost 
dusă prin adăugarea unor 
exemple de loc lăudabile ale 
organizațiilor U.T.C. de la „A- 
desgo", „Electrotehnica“, „Elec
tromagnetica“, I.P. Titan și al
tele. O explicație inevitabilă a 
faptului că aici pot fi întilnite 
fenomene de inerție și pasivi
tate, de lîncezeală organizato
rică este și faptul că uteciștii 
nu se mai întîlnesc perioade în
delungate în adunări generale.

Un proces atît de complex 
cum este primirea în U.T.C. nu 
poate fi, nici el, redus la o sin
gură latură, scoțîndu-i în evi
dență doar beneficiile de ordin 
cantitativ. Fără îndoială, unul 
din rezultatele directe ale ac
tului de primire în U.T.C. este 
cel al creșterii numerice și din 
punctul acesta de vedere, or
ganizația municipală U.T.C. 
poate și ea raporta o cifră ; 
peste 20 000 de tineri au deve
nit uteciști în cursul anului 
trecut. Dar însăși această ci
fră exprimă, poate mai înain
te de raportul numeric, o creș
tere și o consolidare politico- 
organizatorică a organizațiilor, 
deoarece implică un îndelungat

efort anterior pentru pregătirea 
complexă a tinerilor, pentru 
dezvoltarea calităților lor mo- 
ral-politice și profesionale și, 
în același timp, pentru a le 
explica scopul, caracterul și e- 
biectivele organizației revolu
ționare de tineret. „Avem și 
noi acum aproape o mie de 
uteciști în organizație, spunea 
TUDOR BINDEA de la UR A. 
București-Oltenița, dar aceasta 
nu prin aglomerarea tuturor 
deodată, ci prin pregătirea a- 
tentă, în timp, printr-o muncă 
de atragere perseverentă". Iar 
dacă în plenară s-a făcut afir
mația că, în trimestrul IV al 
anului tecut, din cele aproape 
600 de organizații ale sectoru
lui 7 numai 140 au efectuat pri
miri în U.T.C., observația nu 
se adresează procentului canti
tativ, ci mai ales unei capaci
tăți de influențare în rîndul ti
nerilor ce se dovedește scăzută 
din acest amănunt. De aceea 
s-a și pornit de la această rea
litate pentru a se stabili una 
din direcțiile de acțiune viitoa
re, cu precizarea . că primirea 
în U.T.C. nu este numai 'o sar
cină organizatorică, ci în pri
mul rînd o problemă de ordin 
politic.

Ca și domeniul evidenței sta
tistice sau al organizării și pla
nificării, de altfel. Aparținînd 
cu strictețe statisticii, evidența 
membrilor poate depăși acest

pînă la momentul cînd aceasta 
apare nesolicitată nu e decît un 
pas. Elevul se scoală în picioare, 
trage aer in piept, și rostește, 
conform priceperii personale, un 
angajament, în care, uneori, îi 
implică și pe cei din jur de ge
nul : „Vom constitui un cerc pe 
probleme de..." Se notează pro
punerea intr-un proces verbal și 
rămîne acolo luni, săptămîni, ani 
întregi, în funcție de gradul de 
rezistență al hîrtiei. LIPSA DE 
CONTROL, această dezinteresare 
față de transpunerea practică a 
unei inițiative, favorizează, chiar 
dacă nu determină direct, infil-

care am asistat, cadrul didactic 
care răspundea de reușita ei — 
cu intenția de a oferi oaspeților 
o ședință model — a încercat să 
escamoteze problemele reale ale 
organizației umflind merite, di- 
minuind lipsuri, „pregătind" an
gajamente frumoase, dar care nu 
aveau să fie realizate vreodată.

NAȘTERE
AL DEMAGOGIEI

cația așteptării la care fusesem 
obligată : se pregătise traseul 
pe care urma să-1 parcurg, în- 
tr-o asemenea eventualitate, în- 
cepînd cu sala de meditații, a 
cărei ușă a fost deschisă ,‘,în- 
tîmplător" și terminînd cu bu
cătăria în care se mătura de zor 
tocmai în clipa aceea. Nu are 
rost să amintesc toate amănun
tele de regie, dar există unul a 
cărui omisiune ar fi total nes- 
cuzabilă : la punerea în scenă 
asistase, dacă nu chiar partici
pase, locțiitorul de secretar 
U.T.C., elev în anul II al școlii 
respective. 1 se oferise chiar de 
către dascălii săi o mostră de 
realizare a unei „fațade“ ono
rabile, menită să escamoteze a- 
devărul. După cum, în celălalt 
caz, colegilor mai tineri cu cî- 
țiva ani îi se inflitra cu gene
rozitate sămînța formalismului. 
Și într-un caz și în celălalt, „în
vățătura“ administrată de că
tre pedagogi devenea — respec- 
tînd proporțiile — o portiță des
chisă către minciună, către fals.

De la pretenția formulării u- 
nei promisiuni fără acoperire și

aceea 
martor 
obligat

Și

trarea formalismului. De 
pedagogul, inițial simplu 
al angajamentului, este 
acestuia, să supravegheze 
chiar să solicite, cînd este cazul, 
respectarea lui.

DEGREVAREA DE PROMI
SIUNEA FĂCUTĂ, întreprinsă 
în mod arbitrar de către peda
gog, se dovedește la fel de peri
culoasă ca și absența controlului. 
Directorul unei școli de muzică 
din Cluj îl mustra cu un prilej 
pe unul dintre elevii săi pentru 
că nu dusese la bun sfîrșit o ac
țiune în care se angajase. Pen
tru ca, în cele din urmă, destul 
de rușinat, cel în cauză să măr
turisească că, la cîteva zile după 
ce începuse să se ocupe de pro
blema respectivă, dirigintele l-a 
asigurat că nu e foarte impor
tant ceea ce urma să realizeze 
și că poate s-o lase baltă, ocu- 
pîndu-se de altceva.

Sînt situații in care — încer- 
cind să respectăm o ascendentă 
ordine a gravității — ÎNDEM
NUL LA MISTIFICARE vine 
chiar din partea profesorului : 
înaintea unei adunări U.T.C. la

★

Cîteva exemple, pe marginea 
cărora putem nota o primă con
cluzie: DEMAGOGIA SE NAȘTE 
înainte de precizarea definitivă a 
unor obligații sociale, se strecoa
ră perfid printre meandrele care 
caracterizează însuși procesul de 
osificare al concepțiilor de viață. 
Timpul instrucției școlare con
ține cîteodată germenii celui care 
va deveni mai tîrziu spiritul de
magogic. Chiar dacă se trece cu 
ușurință peste primele manifes
tări de atare natură, considerate 
a fi simple întîmplări, fără im
portanță și fără consecințe. De
parte de noi gîndul de a face 
proces de intenție dascălului. 
Dacă unui profesor i s-ar spune 
că își învață elevii să fie dema
gogi, s-ar scutura sincer indignat 
de o asemenea acuzație. Și to
tuși, nesocotirea unor amănunte 
de comportament ale discipolilor, 
tratarea neglijentă a unui anga
jament nerespectat, a unei pro
misiuni fără acoperire, capătă pe 
terenul de maximă receptivitate 
al adolescentului, al tînărului, 
proporții neprevăzute. Fiecare « 
întîmplare de acest fel este, în 
fond, o sămînță rea aruncată în- 
tr-un sol de mare fertilitate, o 
stîngace lovitură de daltă la un 
proiect pe care îl dorim cît mai 
armonios cu putință. Evoluția, în 
lipsa unei intervenții ferme, de
vine previzibilă încă din acest 
moment de formare a personali
tății și se accelerează pe măsura 
înaintării în vîrstă. Formalismul 
devine, după despărțirea de școa
lă, mentalitate de viață, demago
gia — procedură comodă de sfi
dare a unor obligații sociale. O 
concepție de mare agresivitate 
împotriva căreia deschidem, cu 
intervenția noastră, un proces de 
etică la care vă invităm să par
ticipați direct.

cadru prin concluziile pe care 
le impune cercetării, influen- 
țînd în chip direct unul sau 
altul din domeniile muncii edu
cative. Un singur exemplu 
doar : într-o perioadă a anului 
trecut s-a semnalat o scădere 
bruscă a efectivului. Cercetări
le au dovedit că în mai multe 
întreprinderi („Electronica“, 
Uzina de pompe, I.P.R.S. Bă- 
neasa, „Semănătoarea“, Combi
natul de confecții, și tricotaje 
etc.) existau cîteva zeci de ti
neri care nu erau cuprinși în 
evidență. Cele cîteva zeci de
veneau la nivelul sectoarelor 
cîteva sute, iar la scara muni
cipiului și mai multe. Este de 
la sine înțeles că acești tineri 
nu puteau lăsa indiferente or
ganizațiile cărora le aparțineau 
totuși Cifrele demonstrau că 
un număr de uteciști rămîne 
în afara sferei lor de activitate 
și influență, nu participă la ac
țiunile organizate, se păstrează 
la o distanță apreciabilă de 
preocupările colectivelor lor. 
Concluzia logică este aceea că 
de educarea lor nu se ocupa 
nimeni în mod organizat, că a- 
cest proces rămăsese la voia 
întîmplării. Era deci nu numai 
firesc, ci și necesar ca de pe 
această platformă să se acțio
neze cu promptitudine.

în ceea ce privește munca de 
planificare și organizare,_ aici 
lucrurile sînt poate și mai lim
pezi, deoarece este evident că 
lărgirea sau limitarea zonei de 
influență, capacitatea de a ini
ția acțiuni proprii, izvorîte din 
condițiile și realitățile specifi
ce, ca și gradul de diversifi
care și diferențiere a activității 
în funcție de interesele tineri
lor, depind de-a dreptul de pla
nificarea muncii.

— Acest principiu aplicat cu 
consecvență, într-o deplină con
cordanță între obiectivele pro
puse și posibilitățile realizării 
lor, exprimă puterea de inter
venție a unei organizații, capa
citatea ei de a acționa in mod 
autonom, adăuga și ILIE RUIU 
de la întreprinderea de utilaj 
transport construcții. EI și ve
rifică totodată modul în care 
se trece de la angajament la 
acțiune, urmărind îndeplinirea 
neabătută a sarcinilor.

Geea ce înseamnă, așa cum 
s-a și subliniat de altminteri, 
că dacă o organizație desfășoa
ră o activitate monotonă, mai 
mult sau mai puțin la întîmpla
re și, în orice caz, lipsită de 
perspectivă, cauza trebuie cău
tată și în știința de a-ți plani
fica propria muncă.

Elementul care a concentrat 
însă esența celor mai multe in
tervenții a fost modul în care 
au muncit și muncesc organe
le alese, aparatul comitetului 
municipal și întregul său ac
tiv obștesc. Problema princi
pală în acest sens era socotită, 
încă din titlul informării, pro
movarea spiritului de exigență 
și răspundere în activitatea ca
drelor U.T.C, un obiectiv care 
își găsește acoperirea în multe 
din sectoarele ce reclamă îm
bunătățirea stilului de muncă, 
începînd cu prezența zilnică a 
activistului in organizații, con- 
tinuînd cu controlul îndeplini
rii hotărîrilor și încheind — 
sau poate abia de aici începînd 
— cu sistemul de instruire și 
pregătire metodică a tuturor 
cadrelor. Se cerea, așadar, a- 
doptarea și consolidarea temei
nică a unei metodologii mai 
vii, mai puternic pătrunsă de 
spirit înnoitor, în munca orga
nelor. pentru ca ele să poată 
vitaliza printr-o optică largă și 
competentă, întreaga viață de 
organizație. Iar argumentele 
necesare nu au lipsit.

— Există uneori o prea mare

încetineală in generalizarea ex
perienței pozitive, un proces 
prea lent de extindere a ei și 
aceasta numai din cauză că noi, 
activiștii, nu sîntem îndeajuns 
de receptivi la inițiativele or
ganizațiilor afirma CORIOLAN • 
RADUICA, primul secretar al 
comitetului U.T.C. al sectorului

1. De asemenea, între membrii 
existenți scriptic pe tabelele ac
tivelor noastre obștești și cei 
ce lucrează cu adevărat este un 
mare semn de inegalitate.

— în școli se face simțită o a- 
numită diferență între nivelul 
de activitate organizată de co
mitetul pe școală și cel al clase
lor, de unde mi se pare că re
iese necesitatea ca noi, activiș
tii, să fim mai mult prezenți în
deosebi în organizația clasei — 
remarca NINA CUGLER, secre
tară a comitetului U.T.C. al se- 
torului 7

La rîndul său, instruirea ca
drelor a fost deseori vizată pen
tru monotonia și o anumită în
grădire a inițiativei organizații
lor (DAN CRUCERU), pentru 
repetarea unor lucruri îndeobște 
cunoscute, ceea ce împiedică 
lansarea unor dezbateri mai cu
prinzătoare (HARIT1NA CON- 
STANTINESCU). Propunerile 
nu s-au lăsat nici ele așteptate: 
eventualitatea organizării unor 
acțiuni preliminarii, sub forma 
unor manifestări model, muta
rea centrului de greutate al 
instruirii în întreprinderi și 
unități și inițierea unor in
struiri diferențiate pe ramuri 
industriale (STELIAN AN- 
GHEL) totul subordonîndu-se 
în mod firesc dorinței de a a- 
duce perfecționări utile mun
cii și eforturilor depuse de or
gane, iar acestea urmărind 
determine modificări 
țiale în conținutul și 
noțiunii de viață de < 
ție.

Prezent la lucrările 
tovarășul MARȚIAN 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a pornit în cuvîntul 
său de încheiere de la același 
adevăr al implicațiilor multiple 
pe care le are termenul pus in 
discuție pentru toate domeniile 
de activitate. Cu cîteva luni în 
urmă, a spus vorbitorul, o altă 
plenară a comitetului municipal 
U.T.C. a analizat activitatea de 
educare politico-ideologică a 
organizației în lumina docu
mentelor de partid care au fost 
dezbătute de întregul tineret al 
patriei. Plenara de azi a avut 
menirea să continue și să pre
lungească analiza, în mod deo
sebit în domeniul vieții de or
ganizație, pentru a încerca o 
finalizare a concluziilor reieși
te din dezbaterile de atunci. în 
perioada care s-a scurs de Ia 
dezbaterile desfășurate în toate 
organizațiile U.T.C., a arătat 
între altele vorbitorul, s-a fă
cut simțită o înviorare in 
întreaga activitate a tinere
tului, sesizabilă în sporirea
combativității, într-o mai mare 
capacitate de intervenție 
promptă, în lărgirea sferei de 
preocupări. Acest proces tre
buie considerat însă numai un 
început, aflat Ia primii pași de 
afirmare, de aceea el trebuie 
continuat și permanentizat in 
toate sectoarele activității și în 
primul rînd în viața de organi
zație, începînd cu conținutul a- 
dunării generale și încheind cu 
conceperea și planificarea mun
cii. Este un început care soli
cită eforturi susținute din par
tea activiștilor U.T.C., a între
gului tineret al țării și care ne 
mobilizează intens mai ales în 
aceste zile, cînd ne pregătim 
să sărbătorim cei 50 de ani de 
existență a Uniunii Tineretului 
Comunist.

le diferitelor discipline cu comen
tarea acestora și explicarea dife
ritelor prevederi prin scheme și 
desene. Problemele tratate sînt 
strict necesare pentru o primă 
etapă de instruire, astfel, incit un 
elev ce parcurge acest „manual“ 
participă, concomitent, la lecțiile 
practice de arbitraj. însușirea lui, 
alături de acumulările de la lec
țiile practice și teoretice, conduse 
de specialiști îi va da elevului 
calitatea și competența necesară 
de a arbitra și judeca condițiile 
de desfășurare a unei întreceri 
sportive, veghind asupra respec
tării literii regulamentului 
disciplinei respective. Aceste 
cursuri se organizează la nivelul 
localităților — orașe și municipii 
— de către comitetele orășenești 
și municipale ale U.T.C., cu 
sprijinul organelor sportive loca
le, a inspectoratelor școlare, sepa
rat la cele 5 ramuri de sport a- 
mintite mai sus. în funcție de 
discipline, aceste cursuri vor 
dura între 5—-7 săptămîni (5—6 
lecții teoretice și 5—10 lecții 
practico-metodice) și se vor în
cheia cu un examen și cu do- 
bîndirea ecusonului de arbitru- 
elev (în cazul reușitei) precum și 
a brevetului care-i atestă calita
tea de arbitru. Elevii-arbitri — 
care au împlinit vîrsta de 18 ani 
și au obținut în arbitrajele pres
tate rezultate deosebite, pot fi 
propuși, la solicitarea organelor 
sportive locale, pentru a urma 
cursurile organizate de comisiile 
pe ramură de sport pentru a de
veni arbitri cu drepturi de a 
conduce întrecerile sportivilor de 
performanță.

Recent, primii 60 de elevi ab
solvenți ai cursurilor organizate 
în sectoarele I, V și VI din 
București, au primit brevetele și 
ecusoanele de arbitri-elevi în 
cadrul unei festivități ce a avut 
loc la Liceul „Șincai“. Ei sînt 
primii din cei 25 000 de arbitri- 
elevi prevăzuți să fie pregătiți în 
cursul prezentului an școlar.

FUGA — Panoramic ambele s<_- 
rii — rulează la Patria (orele 10; 
15; 19).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

MISIUNEA TINEREI NHUNG J 
rulează la Lumina (ora 19,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Capitol (orele 9; 11,30; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Melodia (orele “ “* 
12; 16: 18.30; 20,45).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 20,15); 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21), București (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; ÎS;
18,15; 20,30).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30).

UNCHIUL VA NI A : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

MIRII ANULUI II : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare)} 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează Ia Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern (ore- 
la 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DECOLAREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la înfrățirea (orele 15,30; 17,45: 
20).

ABEL, FRATELE TĂU : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18: 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15) .

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45: 20), Floreasca (orele 
15,30; 18 20,30), Arta (orele 15,30;
18: 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) , Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

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

SORGUL ROȘU : 
rentari ("orele 15,30:

O FLOARE ȘI 
NARI : rulează la 
15,30; 19), Miorița 
16; 19,30).

9.30;

rulează la Fe- 
17.45: 20).
DOI GRADI- 
Crtngași (orele 
(orele 9; 12,30;
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C. V.

SOSIREA SELECȚIONATEI 
DE HOCHEI PE GHEAȚA 

A R. P. CHINEZE
Aseară a sosit în Capitală, se

lecționata de hochei pe gheață a 
R. P. Chineze. La sosire, pe aero
portul Otopeni, oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți al 
C.N.E.F.S., ai comitetului de or
ganizare a campionatului mon
dial ■ (grupa C) și ai federației 
noastre de specialitate. Echipa 
R. P. Chineze va susține începînd 
de joi pînă la 14 februarie la 
Galați, Miercurea Ciuc și Bucu
rești meciuri pregătitoare în 
compania unor formații locale, în 
vederea participării la campiona
tul mondial (grupa C) programat 
în țara noastră.

(Agerpres)

9,00 Telex. 9,05 Orașul de pe 
Bîrzava • Reșița. 9,35 La poalele 
Tîmpei. Melodii populare (relua
re). 10,00 Curs de limba engleză. 
10,30 Telecinemateca : „Casa de la 
răscruce” (reluare). 12,00 Telejur
nal. 15,30 Lecții TV. pentru lucră
torii din agricultură. 17,30 Avan
premieră. 17,35 Emisiune în limba 
maghiară. 18,35 Confruntări, 18,55 
Momente ale muzicii ușoare ro
mânești. 19,20 1001 de seri : „Prie
tenii iui Mighty Mouse” : „Ursule
ții Terry“. 19,30 Telejurnal. 20,10 
Reflector. 20,25 Suite de dansuri 
gruzine în interpretarea Ansam
blului de Stat din Tbillsi. Simfo
nia clasică de Prokoflev (frag
ment). Interpretează Școala de 
coregrafie din Moscova. 20,40 Do
cumentar TV. — „Capcana”. Un 
film de Alexandru Boiangiu șl 
Mihail Stoian. 21,05 Pagini de 
umor. Comici vestiți al ecranului 
șl... încurcăturile” lor (III). 21,45 
Mai aveți o întrebare 7 Putem, re
constitui cinci miliarde de ani de 
istorie a Pămîntului ? 22,30 „24 de 
ore".

PROGRAMUL H
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii. In pau
ză, la ora 21,00 : Viața economică 
a Capitalei. Redactor Flori Rădu- 
lescu. 22,00 Buletin de știri. 22,03 
Film serial : „Patru tanchlști și un 
cîine”. (XII).

ROMÂNIA FILM prezintă i
să 

substan- 
calitatea 

organizi-

plenarei,
DAN,

iFUGA!
scenariul și regia 

ALEKSANDR ALOV 

VLADIMIR NAUMOV

I
producție a studioului Mosfilm 

panoramic-color

!
Cu : Ludmila Savelieva, Aleksei Batalov, 

Mihail Ulianov, Evgheni Evstigneev.
O distribuție excelentă într-un film despre 

tragismul emigrației.
■nai hhw3 ouun obb u»

!
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„RÎMNICU-VÎLCEA — 
PORT LA OLT"

Iată o încercare de definiție 
care, pînă de curînd, își jus
tifica prezența cel mult într-un 
roman de anticipație. Oltul — 
navigabil pentru ambarcațiuni 
mai mari decât rudimentarele 
luntri pescărești ? Cu trei de
cenii în urmă nici măcar cei mai 
optimiști futurologi nu și-ar fi 
imaginat o asemenea eventua
litate. Și totuși...

...Și totuși, în curînd, geo
grafii vor trebui să ia cunoș
tință de ea ca de o realitate 
palpabilă, iar definiția propusă 
mai sus va figura, desigur, pînă 
și în cele mai banale ghiduri 
turistice.

Amenajarea în perspectivă a 
rîului Olt — lucrare economică 
complexă, cu efecte favorabile 
în numeroase ramuri ale econo
miei naționale, ce se va realiza 
pe baza studiului cadru apro
bat recent de către Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. — a 
demarat efectiv aici, la Rîmnicu- 
Vîlcea, cu mai bine de un an în 
urmă. Aici, la cîteva sute de 
metri în amonte de vechiul pod 
de fier traversat de magistrala 
E 15. prinde contur prima din 
cele 31 de hidrocentrale care 
își. vor aprinde în viitorii ani 
stelele pe Olt. întreaga conste
lație va furniza în final siste
mului energetic național circa 
1000 MW, adică aproximativ cît 
partea românească a hidrocen
tralei de la Porțile de Fier, mai 
mult decît hidrocentralele de la 
Bicaz, Argeș și Eotru, luate la 
un loc.

Șantierul nu-și dezvăluie din- 
tr-odatâ chipul adevărat. Ea în
ceput ochiul distinge doar uri
așa haldă de marnă, ivită parcă 
peste noapte în buza Oltului, 
și pasarela zveltă, arcuită ele
gant, ca un strigăt de bucurie 
deasupra apelor. Abia mai tîr- 
ziu, după ce noul peisaj îți. de
vine familiar, siluetele utilajelor 
uriașe din incinta viitoarei hi
drocentrale, duduitul înfundat 
al compresoarelor și excavatoa
relor, forfota neîntreruptă a Ta- 
trelor și Belazurilor te ajută să 
simți mai exact inima vie a 
șantierului, pulsul său regulat, 
de organism sănătos în plin e- 
fort. Și, văzută dinăuntru, ima
ginea aceasta te cucerește.

De pe platforma KBGS-ului
— gigantică macara turn de 
peste 250 tone, montată în in
cinta fundației centralei-baraj
— șantierul viitoarei cetăți a lu
minii se dezvăluie privirii pînă 
departe, Linia digului de pe ma
lul stîng, șerpuind de-a lungul 
a mai bine de un kilometru și 
jumătate, te lasă să ghicești de 
pe acum o parte din conturul 
viitorului. lac de acumulare. A- 
lături de celelalte trei verita
bile mări intramontane făurite 
de'om, care-și vor legăna apele 
în zona periurbană a municipiu
lui, el va determina între al
tele, și necesitatea dezvoltării 
unor transporturi nautice mo
derne, realitate ce va conteni 
Rîmnicului-Vîlcii râvnitul statut

= -de— port la Olt. Un an, un sin- 
:. gur an ne mai desparte de 

ziua în care constructorii vor 
înscrie această primă filă de 
aur în noua carte a Oltului.

UN CONCURS 
„CINE ȘTIE, CÎȘTIGĂ"

Nici că se putea găsi un prilej 
mai bine venit de a afla date 
suplimentare despre noile con
strucții hidrotehnice din zona 
Rîmnicu Vîlcea, decît concur
sul „cine știe, cîștigă“, pe a- 
ceastă temă, organizat la clubul 
din colonie. Concurentul a vă
dit o excepțională pregătire. 
Metronomul n-a fost pus în 
funcțiune nici o dată, iar răspun
surile au întrunit numărul ma
xim de puncte. Stenograma 
dialogului, redusă aici, din 
necesități de spațiu, la stric
tul necesar, fără consemna
rea punctajului și a aplauzelor, 
se poate dovedi elocventă.

întrebare : Cîte hidrocentrale 
urmează să se construiască pe 
Olt în zona municipiului Rm. 
Vîlcea ?

Răspuns : Inițial se preconiza 
construirea, în această zonă, a 
unor obiective hidroenergetice 
de o putere mai mare. S-a ținut 
însă cont de faptul că această 
variantă presupunea inundarea 
unor porțiuni ale. șoselei și căii 
ferate din defileul Călimănești-

Tr. Roșu. Pentru a evita acest 
lucru s-a adoptat soluția con
struirii, între localitatea Vene
ția din județul Sibiu, și orașul 
Tr. Măgurele, a unei cascade de 
hidrocentrale de mai mică pu
tere. Trei din acestea vor fi 
construite la Rm. Vîlcea, și în, 
localitățile vecine Govora și 
Dăești, (toate acestea însumînd 
o putere instalată de 128 MW), 
iar cea de-a patra la Ostroveni 
— Rîureni, în zona de 
municipiului.

întrebare : Enumerați 
din avantajele pe care le 
pune construirea acestor 
tive.

Răspuns : Avantajele — așa 
cum se specifică și în comu
nicatul prin care se anunța o- 
piniei publice aprobarea de că
tre Comitetul Executiv al G.C. 
al P.C.R., a studiului cadru pri
vind amenajarea în perspectivă 
a Oltului, — vizează numeroase 
ramuri ale economiei naționale : 
energetică, hidroameliorații, a- 
sigurarea localităților cu apă 
potabilă și industrială, dezvolta
rea navigației și pisciculturii, 
protecția teritoriului împotriva 
viiturilor. Toate acestea sînt

sud a
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Gerul a timorat vizibil mercu
rul termometrelor silindu-1 să 
încremenească docil la 15 grade 
sub 0. Aerul a căpătat o trans-

cîteva 
presu- 
obiec-

2,8 MILIARDE KW/H

CARTE A
OLTULUI
Un reportaj de DORU MOȚOC

valabile și în cadrul hidrocen
tralei de la Rm. Vîlcea, Mai 
mult decît atît: s-a început cu 
Rm Vîlcea, tocmai pentru că 
aceasta este zona cu indicatorii 
cei mai avantajoși. Fiecare lac, 
(cu un volum total de 10 pîfiă 
la 15 milioane m.c.) reprezintă 
nu numai o importantă sursă e- 
nergetică, nu numai o soluție 
pentru alimentarea cu apă a lo
calităților și obiectivelor indus
triale din zonă, ci constituie 
concomitent, un „tampon“ capa
bil să atenueze orice viitură (să 
nu uităm că pe Olt variațiile de 
nivel, pe înălțime, pot atinge 
uneori valori de 7 m în 24 de 
ore !) și o sursă pentru irigații. 
Să adăugăm că aici se va crea 
un microclimat specific, se vor 
putea dezvolta bazine piscicole, 
va deveni posibilă navigația, se 
vor construi baze turistice spor
tive și de agrement, transportu
rile grele vor fi deviate pe ba
rajele de la Rm. Vîlcea și Os
troveni, evitînd astfel poluarea 
excesivă a municipiului. Cît pri
vește sistematizarea Rîmnicu- 
lui, ea se va putea axa pe so
luții mult mai convenabile, atît 
din punct de vedere estetic cît 
și funcțional.

întrebare : Care sînt datele 
tehnice ale viitoarei hidrocen
trale de la Rm. Vîlcea ?

Răspuns : Este o hidrocentra
lă de tipul centrală-baraj. In
cinta ei se execută pe malul 
stîng al Oltului după tehnologia 
„la uscat“, adică alături de 
cursul apei, urmînd ca după a- 
ceea Oltul să fie deviat prin 
centrală. Va fi echipată cu tur
bine Kaplan, produse la Reșița, 

și verificate cu succes la Bicaz 
și Argeș. Cădere : 19 m. Putere 
instalată : 46 MW. Aș adăuga, 
în supliment, cîteva date privind 
principalele momente din scurta 
istorie a șantierului. 30 august
1970 : atacarea primelor lucrări, 
21 octombrie 1970 : prima cupă 
de pămînt excavată, 31 august
1971 : primul metru cub de be
ton turnat în baraj.

(Deși în substanță dialogul, că 
și datele tehnice de mal sus, 
sînt reale, concutsul la care 
ne-am referit în rîndurile ante
rioare este doar un banal și ne
vinovat truc gazetăresc. Concu
rentul însă, de a cărui pregătire 
excepțională v-ați putut con
vinge, nu este inventat. El nu e 
altcineva decît inginerul Ion Sa- 
hinian, șeful serviciului inves
tiții a I.C.H.-ului Rm. Vîlcea.)

ÎNTÎLNIRE CU UN 
PERSONAJ „NETIPIC"

parență ideală și, profilat . pe 
geana pădurii, șantierul îți e- 
vocă mai degrabă un univers 
montan. E firește doar o iluzie 
de o clipă. Pentru că, dincolo de 
virtuțile peisagistice intrinseci, 
prezența dinamică, pregnantă a 
oamenilor dezvăluie fără echi
voc veritabila identitate a 'lo
cului.

Echipat ca pentru o expediție 
de durată (la urma urmei orice 
șantier este o asemenea expedi
ție curajoasă în căutarea viito
rului), tînărul inginer Alexan
dru Toma, șeful lotuluj de la 
Rm. Vîlcea, supraveghează a- 
tent desfășurarea lucrărilor de 
betonare în centrală. Uneori in
tervine cu cîte o indicație, se 

. sfătuiește de fiecare dată cu oa
menii, stăruie îndelung în cîte 
un loc unde treaba pare să nu se 
desfășoare chiar ca la carte, 
apoi, după ce lucrurile sînt puse 
la punct, trece calm, firesc, mai 
departe. în tot ce întreprinde, 
e un echilibru, o maturitate care 
nu se poate să nu te impresio
neze. Se simte că-i place mese
ria, că-1 acaparează total, cu o 
forță devorantă. încerc să mi-1 
imaginez într-un alt context și 
nu izbutesc. Discutăm despre 
munca lui aspră, despre speci
ficul vieții de constructor, des
pre alții care au preferat solu
ții mai comode. îl întreb deo
dată dacă e fericit aici. Ezită.

— Totul depinde de structura 
intimă a fiecăruia. Eu unul n-aș 
putea lucra altundeva...

Apoi, observînd că am notat 
replica, ne previne. „Să nu mă 

considerați acum „șantieristul 
ideal“, „pozitivul“, personajul 
„tipic“. Ați greși...“.

Modestie exacerbată? Da și nu. 
Drumul lui Alexandru Toma 
spre înțelegerea șantierului, cu 
alte cuvinte spre împlinirea 
propriului destin, nu fusese în- 
tr-adevăr deloc simplu. Dar era 
prin aceasta mai puțin tipic ?

— în 1964, cînd am terminat 
facultatea, am plecat pe Valea 
Bistriței cu inima grea. Nu mă 
simțeam capabil să mă despart 
dintr-odată de universul citadin 
de care erau legați, prin mii de 
fire nevăzute, anii mei de stu
denție. Am pornit la drum eu 
hotărîrea fermă de a solicita ne- 

-gație. Șantierul a aprins însă 
în mine o scînteie de emoție. 
Da, asta a fost întîi: emoția, 
surpriza. Surprizei din prima 
clipă i-a luat apoi locul un fel 
de mulțumire, doar mie mărtu
risită, că, măcar prin formație 
profesională, aparțin acelor oa
meni care ridicaseră tot ce ve
deam în jur. Și, nu știu, orgo
liul să fi fost de vină ? Am 
simțit deodată nevoia de a-rni 
dovedi că știu și eu, că pot să 
fac și eu tot ce vedeam că fă
cuseră alții. Am amînat cu cî
teva luni solicitarea negației. La 

pe care singur mi-o 

fixasem, mi-am spus că, în fond, 
pot să rămîn pînă se împli
nește anul. Cînd a trecut anul, 
eram cu totul al șantierului. 
Dar eu nu știam încă asta. Poa
te că iarăși orgoliul nu mă lăsa 
să recunosc față de mine că gre
șisem, că fusesem superficial și 
pe undeva poate și laș. Mi-am 
spus că n-o să rămîn decît pînă 
termin stagiatura. Dar la sfîrși- 
tul ei, lucrurile se așezaseră în 
mine definitiv. Acum, după 8 
ani de meserie, n-aș putea, în- 
tr-adevăr, să lucrez altundeva. 
Nu știu cum să vă explic asta, 
dar așa stau lucrurile.

Am aflat mai tîrziu că și a- 
colo, în anii de început, petre- 
cuți pe Valea Bistriței, și după 
aceea, la Cerbureni, pe Argeș, 
inginerul Toma avusese de în
fruntat destule dificultăți, nu 
numai de ordin intim, ci și pro
fesional. Dislocările de teren i-au 
dat într-o vreme, multă bătaie 
de cap. Veneau diverși specia
liști pe șantier, preconizau o 
soluție sau alta, vedeau că nu 
merge, înălțau din umeri și 
plecau. Dar oamenii șantierului 
conduși de inginerul Toma, nu 
s-au lăsat înfrînți. Soluția a fost 
în cele din urmă găsită. Iar 
aici, la Rm. Vîlcea, unde ingi
nerul Toma a avut iar de furcă 
cu dizlocările, ea a putut fi a- 
plicată prompt. Cum ? „Am 
descărcat taluzul, am atacat bu
cată cu bucată și am betonat“. 
Simplu, nu ? Numai despre zi
lele și nopțile de frămîntări 
care au precedat aflarea reme- 
diului inginerul Toma nu suflă 
o vorbă

Discutam, în aceeași zi, cu 1.3- 
tovarășul Constantin Dobrin, 
secretarul Comitetului de par
tid al șantierului. Și, venind 
vorba despre inginerul Toma, și 
despre cazul „netipic“ pe care-1 
reprezintă, omul a zîmbit abia

OLTUL LA TIMPUL VIITOR
• 31 DE HIDROCENTRALE CU O PRODUCȚIE MEDIE ANUALĂ DE

perceptibil, în cunoștință de ca
uză : „Ba e foarte tipic. Cu cei 
mai mulți se întîmplă la fel. 
Cine-a cunoscut -șantierul, greu 
se mai desparte de el. Marea 
majoritate a celor ce lucrează 
azi la Rm. Vîlcea au în spate 
ani frumoși petrecuți în „școlile 
de înaltă calificare“ ale Bicazu- 
lui, Argeșului, Lotrului sau 
Porțile de Fier. Ce-i face pe 
oameni să rămînă ? Poate con
știința faptului că aici, pe șan
tier, în lupta cu greutățile, cu 
dificultățile inerente pe care le 
presupune o activitate sau alta, 
se poate căli mai bine ca ori
unde caracterul omului, se poa
te contura și îmbogăți persona
litatea lui.

SARCINĂ
DE ORGANIZAȚIE

Tehnicianul Dumitru Samson, 
secretarul comitetului. U.T.C. al 
șantierului, pare încă un ado
lescent sfios. Dacă l-ai întîlni 
pe stradă, în haine obișnuite, 
cu greu ai putea bănui ca tînă
rul acesta cu înfățișare molco
mă, stăpînită și cu privire des
chisă, plină de căldură, are în 
urmă 7 ani de șantier. Maturi
tatea cu care secretarul privește 
rosturile și activitatea celor 4 
organizații pe care le îndrumă, 
stă însă mărturie că acei ani 
petrecuți la Porțile de Fier sînt 
o realitate, și că ei nu s-au 
scurs fără folos.

— încotro ne îndreptăm efor
tul principal ? Ne străduim să 
oferim tinerilor posibilități cît 
mai diverse de a-și manifesta 
capacitatea de creație și de a 
dobindi în acest mod sentimen

tul utilității. Este, cred, singurul 
capabil să dea vieții noastre 
sens.

Pe șantier vfh fel de fel de 
tineri, de toate virstele și pro
fesiile iar resorturile tainice, 
mobilurile intime care le călău
zesc pașii nu sînt întotdeauna 
identice. Caractere, tempera
mente, deprinderi extrem de di
ferite intră, pe șantier, într-o 
nevăzută reacție și sub influ
ența acestui miraculos cataliza
tor, care este munca, sfîrșesc 
prin a fuziona, alcătuind din in
divizi izolați, veritabile familii 
integrate uriașei fa-mili muncito
rești, pe al cărei nevăzut blazon 
stă scris : muncă, cinste, adevăr, 
echitate. Acestei familii îi apar
țin toți uteciștii din organizația 
șantierului. Fie că e vorba de 
maistrul betonist Florică Marin, 
de sudorul Aurel Anicescu, de 
dispecerul Constantin Niculescu, 
de electricianul Vasile Banciu, 
— și lista ar putea continua pe 
multe rînduri — ceea ce le con
feră o trăsătură identică, necon
fundabilă este pasiunea, roman
tismul lucid, permanenta aspira
ție de a-și înnobila prin muncă 
existența. Am aflat că fetele de 
pe șantier participă cu entuziasm 
la ducerea concretă a muncii 
■politice. între ele se remarcă 
secretara organizației U.T.C. a 
lotului colonie, Raiuca Barbu, și 
tînăra muncitoare Paraschiva 
Leca. Aceasta din urmă, între
bată cu un prilej oarecare cum 
de a reușit să ducă la bun sfir- 
șit, concomitent, acțiuni destul 
de dificil de realizat, a zîmbit 
și a răspuns simplu : „Erau sar
cini de organizație“. Atît. Su
biect oosibii de eseu despre res
ponsabilitate.

Comitetul U.T.C. a lansat de 
la început o chemare cu carac
ter permanent : „nici un tînăr 
fără calificare“. Și această sar

cină de organizație se îndepli
nește cu succes. Cursurile pen
tru meseriile mecanici, utilaje, 
electricieni, betoniști și fierar- 
betoniști, reunesc un mare nu
măr de tineri. Există însă și 
altfel de cursuri de calificare.

Nu demult, tînărul excavato- 
rist Octavian Chirea, și-a adus 
soția pe șantier. Credeți poate 
că a încercat să-i găsească un
deva o „slujbă curată“ ? Nici 
gînd. A luat-o cu el pe 
excavator. Și a început s-o 
califice, dezvăluindu-i cu răb
dare și metodă tainele mese
riei. A înscris-o apoi la cursuri. 
Și vor să lucreze amîndoi pe a- 
celași utilaj. Dragostea lor sim
plă, frumoasă, omenească, do
rința de a fi mereu împreună, 
și-a găsit pe șantier climatul cel 
mai propice menit să o ducă la 
împlinire. Fiindcă — așa cum 
remarca, mai-in-glumă mai-în- 
serios. secretarul — fericirea, 
împlinirea personală, constituie, 
poate, și ea o sarcină de orga
nizație.

LAUDĂ STATORNICIEI

Șeful șantierului, inginerul 
Constantin Mengher, este un 
bărbat abia trecut de pragul de 
aur al tinereții. își iubește me
seria. A lucrat la Argeș, după 
cum singur spune, „pînă Ia sfîr- 
șit“. După aceea a venit, firesc, 
pe Olt. Sintetizează pentru noi, 
în cîteva cuvinte, roadele mun
cii de un an a constructorilor de 
la Rm. Vîlcea: 119 000 mc um
pluturi in digul de pe malul 
stîng, 450 tone armături monta
te, și peste 15 000 m c betoane 
în baraj și centrală. Pare sim- 

■

piu. Dar cit efort, cite stiijă, 
ascund aceste cifre lapidajjr, 
cită frumusețe omenească iTp 
cipalele fronturi de atac <aJP 
ceste zile — montarea atfni 
rilor, betonarea deschiderile 
și II ale barajului deversor, 
cavațiile la fundația urb 
nr. 2, turnarea „egalizăii“ 
beton pe întreaga suprțață 
centralei — polarizează -?fo 
tuturor. Dar nu atît probrr 
stricte de producție îl frij- 
pe inginer. El e preocup«/ • 
ales, de rezolvarea celor o 
nești.

— Vedeți dumneavoastră, 
Olt au venit cam 1 000 de; 
meni. Mulți din ei — șantie 
vechi. Alții acum au pășit ț 
tru prima dată pe un șan 
Procesul integrării lor este c 
plex, sinuos. închegarea c< 
vului, cheia de boltă a or 
șantier, este factorul de 
apoi depinde totul. Noi obiș 
să pornim de la nuclee a 
cute — oameni cu experier, 
in jurul cărora grupăm t 
și noii veniți.

M-am interesat de un j 
de om. capabil să polarizei 
jurul lui oameni cu stru 
diferite, și să-i unească int 
colectiv. Așa l-am cunoscu 
Vasile Ghinuță, șeful de bl 
dă al dulgherilor. Mi se spv_ 
că e șantierist vechi și aștej» 
să intilnesc un om in virstăr 
înșelam insă. Vasile Ghil; 
n-are decit 35 de ani. Numai 
— aproape incredibil! — 20 II 
tre aceștia i-a petrecut pe II 
tierele țării. Povestește dej 
acești ani, cu aerul cel maiV 
resc din lume : „Am înc<pu 
viața de șantier, in '52. pe T 
octombrie, la Bicaz. Aveam 
ani. M-am calificat și am m 
cit acolo pină în ’61 cînd 
venit la Argeș. Aici am lucjj 
la baraj pină l-am terminat.) 
urmă am plecat la Cumperi ' 
Am mai făcut o uzină. Am I 
crat după aceea în aval, n 
la 31 octombrie 1970, cind | 
venit pe Olt. Sint aici da 
primul țăruș“.

Mă impresionează cit de firr^ 
își povestește isprăvile. „Am 1 
crat Ia baraj pină l-am terrA 
nat“. „Am mai făcut o uzin.ț 
„Acum lucrez la...“. Dar dinedp 
de sensul imediat, cuvintele lai! 
să transpară de fiecare dată, c 
mîndrie nedisimulată. Și legiti
mă. îl întreb cum de ține mir. 
te tocmai zilele cind a începu 
să lucreze pe un șantier .sau 
altul. Mă privește puțin amu 
zat, de parcă s-ar mira că n» 
sînt în stare să înțeleg atita lu 
cru : „în primul rînd că nu sîr, 
prea multe de ținut minte. N 
mi-a plăcut să umblu de colc 
colo, fără rost. Și-apoi, cin 
vii pe un șantier, te naști diî 
nou. Cum să-ți uiți ziua d' 
naștere“. îmi povestește apo 
despre tinerii din brigada lui 
dintre care doi, Gheorghe Țur- 
eanu și Mihai Abănăriță, „Au 
stofă, dom’ le. Or să ajungă de-l 
parte, să vedeți”. 1

La plecare l-am întrebat ce-o^ 
să facă după ce hidrocentralelc- 
de la Rm. Vilcea vor fi termi
nate. M-a privit scurt și a zîm
bit iar cu zimbetul lui tineresc r I 
„N-ați văzut ce prevede studiul 
cadru ? de la Dăești la Tr. Mă
gurele. se vor construi 19 hidro
centrale. Mergem în continuare 
pe Olt la vale, pină-om ieși Ia 
pensie“. Mi s-a părut că abia 
atunci izbutesc să înțeleg intîi 
sensul tainic, adine, al acestei 
superbe și nobile atitudini ome
nești numită statornicie.

★
, Pe Olt a cobori t înserarea. 
Apele lui neliniștite oglindesc 
tremurul abia perceptibil al lu
minilor de pe șantier. La beto- 
nări se lucrează in 3 schimburi. I 

Mă gîndesc la niște viitoare 
nopți cu lună, și la lunecarea 
elegantă a iolelor pe oglinda 
viitorului lac. Mă gindesc la 
cei care vor veni atunci, să-și 
umple sufletul de farmecul în
serării. Și-mi pare rău că ei 
nu-i vor cunoaște nici pe Vasile 
Ghinuță, nici pe inginerul Toma, 
nici pe vreunul din tinerii mi
nunați ale căror chipuri pline 
de farmec am încercat să le sur
prind în rîndurile de față. Dacă 
voi fi acolo, le voi simți cu si
guranță lipsa. Dar la urma ur
mei. acesta este destinul con
structorilor. Urma trecerii lor 
rămîne doar în respirația nevă
zută a. zidirilor pe care le-au 
zămislit. Oricum, a-stăzi știu, 
știu sigur, că atunci, la ceasul 
tainic al înserărilor viitoare, 
eroii reportajului de față vor fi 
tot undeva pe Olt, înălțind alte 
arcade înalte la templul fără de 
moarte al luminii. Și pentru că 
se vor afla pe firul nevăzut al 
aceluiași cîntec inginat de ape, 
sufletele noastre se vor simți 
aproape.

(Urmare din pag. I) 

pusă în viață. Ritmurile creș
terii economice a României so
cialiste se mențin, în continua
re, printre cele mai înalte din 
lume. Acestor ritmuri, constant 
înalte, Ie datorăm faptul că pro
ducția industrială a anului 1971 
este de 1,6 ori mai mare decit 
cea realizată în întreaga perioa
dă a primului cincinal (1951—
1955). Dar să mergem mai de
parte.

„O trăsătură caracteristică a 
industrializării în acest cinci
nal constă în intensificarea pro
cesului de modernizare a struc
turilor pe ramuri și sub ramuri, 
prin promovarea cu precădere a 
sectoarelor purtătoare de pro
gres tehnic și a fabricării de pro
duse cu înalt grad de prelucra
re a resurselor cu valori de în
trebuințare cît mai ridicate. In 
acest context se înscriu orientă
rile cu privire la dezvoltarea 
mai rapidă a construcțiilor de 
mașini și chimiei în ansamblul 
industriei, a unor sectoare mo
derne cum sînt metalurgia oțe
lurilor aliate, electronica și e- 
lectrotehnica, chimia de sinte
ză fină, ca și acțiunea vastă de 
înnoire a nomenclatorului de 
produse in toate ramurile in
dustriale“.

Parcurgînd comunicatul cons
tatato: cele mai ridicate ritmuri 
de c-eștere s-au obținut în in- 
dustra constructoare de mașini 
și prducrarea metalelor (115,8 la 
sută), în chimie (115.2 la sută): 
sporuri importante de producție 
compantiv cu anul 1970, s-au ob
ținut la energia electrică și ter
mică (111,2 la sută), în metalur
gia ferola și neferoasă. în pro
ducția nțiterialelor de construc
ții și alt« ramuri. Pe fondul di

namismului susținut al dezvoltă
rii industriei, se afirmă mai de
parte, s-a îmbunătățit structura 
pe ramuri și subramuri. Ponde
rea energiei electrice și termi
ce, metalurgiei, construcțiilor de 
mașini și chimiei — ramuri de
terminante pentru progresul în
tregii economii — au reprezen
tat în 1971, mai mult de jumă
tate din întreaga producție in
dustrială. In industria metalur
gică producția de oțeluri aliate 
a sporit cu 7,1 la sută, s-au asi
milat noi mărci de oțeluri de ca
litate superioară, s-a îmbunătă
țit structura producției de lami
nate. Producția industriei con
strucțiilor de mașini a fost orien
tată în principal spre sectoarele 
de înaltă tehnicitate, o creștere 
mai rapidă a cunoscut producția 
industriei electronice de apara
te electrice de măsură, control și 
automatizare precum și mașini- 
unelte pentru așchierea metale
lor ; produsele noi sau moderni
zate în această ramură au re
prezentat 19,6 la sută din totalul 
producției. Prin urmare și în a- 
cest domeniu, rezultate de pres
tigiu, pe măsura a ceea ce ne-am 
propus.

Se spunea în argumentația 
care însoțea cifrele înscrise în 
plan că actualul cincinal este 
primul în care, ca urmare a 
accentului care se pune pe pro
movarea laturilor calitative ale 
activității, se prevede ca venitul 
național să crească mai repede 
decit produsul social. După cum 
relevă datele publicate ieri acest 
deziderat s-a realizat incă din 
primul an, pentru eă dacă pro
dusul social a crescut in 1971 cu 
10,6 la sută, venitul național a 
sporit, în același interval de 
timp, cu 12,5 la sută. Este încă o 
dovadă a caracterului realist, 
profund științific a politicii par

tidului nostru care a stat la 
baza fundamentării direcțiilor 
de dezvoltare și a opțiunilor în
scrise in actualul plan cincinal. 
Nu singura.

Repartizarea pentru acumula
re a unei părți însemnate din 
venitul național — altă opțiune 
fundamentală a actualului cinci
nal — a permis înfăptuirea 
unui important volum de inves
tiții menit să asigure, in conti
nuare, creșterea potențialului 
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productiv al economiei naționa
le, îmbunătățirea repartizării 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării. In 1971 volumul 
total al investițiilor executate 
din fondurile centralizate ale 
statului se ridică la 75,8 miliarde 
lei. 90 la sută din aceste fonduri 
au fost investite în ramurile 
producției materiale, din care 
61,3 ia sută in industrie, 15 Ia 
sută in agricultură iar 12.8 la 
sută în transporturi și telecomu
nicații. Ca urmare, în cursul a- 
nului au fost, date în exploatare 

aproape 400 capacități principale 
de producție industriale și agro
zootehnice, a continuat sau a 
fost începută construcția altora 
noi. Prin dirijarea unor fonduri 
mai importante spre județele 
mai puțin dezvoltate — o altă 
latură a politicii economice a 
partidului nostru de dezvoltare 
armonioasă și echilibrată a tu
turor zonelor țării — acestea au 
cunoscut în 1971. ritmuri de 
creștere a producției substanțial 

superioare celui realizat la ni
velul întregii economii. Așa se 
face eă în județul Mehedinți, 
de exemplu, ritmul de creștere 
a producției industriale a fost 
în anul trecut de 33,9 la sută, 
în Olt de 27,4 la sută, în Co- 
vasna 25,6 Ia sută, în Buzău — 
19,9 la sută, în Ialomița 19,7 Ia 
sută și exemplele ar putea con
tinua. Se poate spune că tocmai 
alocarea an de an a unei im
portante părți din venitul na
țional pentru acumulare și, pe 
această bază investirea in eco

nomia țării de mijloace finan
ciare tot mai mari, Ia care tre
buie adăugată folosirea mereu 
mai rațională a fondurilor fixe, 
a întregului potențial economic 
au determinat obținerea unor 
ritmuri constant înalte de dez
voltare economică a țării de 
care aminteam mai înainte.

Fără îndoială, o rată inaltă a 
acumulării a presupus și presu
pune un efort serios pentru 
stat, pentru popor, dar propria 

noastră experiență a dovedit și 
dovedește că aceasta este sin
gura cale în măsură să asigure 
accelerarea progresului econo
miei, creșterea avuției națio
nale și ridicarea pe acest su
port solid a standardului de 
viață al poporului, apropierea 
cu pași siguri a României la 
nivelul țărilor dezvoltate din 
punct vedere economic.

Anul IS'1 dă o nouă confir
mare ace.tui ad-văr. La cele 
menționa* -l'ja c necesar să 
adăugăm că, pe baza succeselor 

obținute în dezvoltarea econo
miei naționale, a creșterii ve
nitului național, au sporit ve
niturile oamenilor muncii, s-a 
îmbunătățit consumul de bu
nuri și servicii, . s-au asigurat 
condiții mai bune de muncă și 
odihnă, de instruire a, popu
lației. de locuit și asistență sa
nitară. In primul rînd au cres
cut cu 8,6 la sulă veniturile bă
nești ale populației obținute din 
sectorul socialist, din ca

drul cărora cele obținute din 
salarii au sporit cu 8,1 la 
sută : s-a îmbunătățit structura 
saiariaților pe grupe de salarii. 
Intrucit indicele prețurilor în 
anul 1971 față de 1970 a fost de 
100,4 la sută, adică la nivelul 
celui planificat iar salariul no
minal a crescut, într-o propor
ție mai mare, puterea de cum
părare a saiariaților, exprimată 
prin salariul real pe un sala
riat, a crescut față de anul 1970 
cu 1,8 la sută, comparativ cu 
1,5 la sută cît era prevăzut. Cu 

începere de la 1 septembrie s-a 
majorat cuantumul alocației 
de stat pentru copii, ridieîn- 
du-se, totodată, plafoanele de 
venituri și limita de vîrstă. Au 
continuat să se îmbunătățească 
condițiile de viață ale țărăni
mii : veniturile bănești ale fa
miliilor de țărani — încasate 
de la sectorul socialist — au 
fost eu 11 la sută mai mari 
fată de anul 1970 ; s-au aplicat 
o seamă de scutiri și reduceri 
de impozit pe venituri : au fost 
majorate pensiile țăranilor coo
peratori ; cooperatorii pensio
nari precum și membrii de fa
milie ai acestora beneficiază, 
din anul 1971, în mod gratuit de 
întreținere, medicamente și ma
teriale sanitare pe timpul in
ternării în spitale, de concediu 
plătit pentru sarcină și lehuzie, 
de tratament în stațiunile bal- 
neo-climaterice.

Ca urmare a sporirii venitu
rilor bănești ale populației, vo
lumul total ai desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul socialist 
a fost cu 9,1 Ia sută mai mare 
decît în anul 1970 ; s-a îmbu
nătățit structura și calitatea a- 
cestora, a crescut și s-a diver
sificat gama serviciilor pres
tate populației de la orașe și 
sate.

Au sporit, apoi/ cheltuielile 
social-culturale. în 1971 s-au 
cheltuit din bugetul statului 
pentru învățămînt, cultură, să
nătate, asigurări și alte acțiuni 
social-culturale 36,5 miliarde 
lei, cu 7,3 la sută mai mult de
cît in 1970. S-a lărgit astfel 
simțitor baza materială a învă- 
țămîntului, a culturii și artei, a 
ocrotirii sănătății. Aproape 152 
de mii locuințe au fost con
struite și date în folosință în 
anul trecut, pentru populația 
de Ia orașe ; din acestea 57 de 

mii apartamente au fost con
struite din fondurile statului și 
ale organizațiilor cooperatiste, 
iar 3G de mii de apartamente 
din fondurile populației cu 
sprijinul statului. Ceea ce este 
un efort considerabil.

Toate aceste realizări obținute 
în ridicarea nivelului de trai 
constituie o nouă și vie ilustra
re a faptului că tot ce se în
făptuiește în tara noastră sub 
conducerea partidului slujește 
făuririi unei vieți demne și 
prospere pentru întregul popor 
— (ci suprem, fundamental al 
întregii politici a Partidului 
Comunist Român.

Este, desigur, dificil să cu
prinzi în citeva rinduri multi
tudinea succeselor obținute dc 
poporul nostru de-a lungul unui 
an. Un lucru rămîne cert, pro
gramul de propășire a patrie« 
elaborat de Congresul al X-Iea 
al partidului, liniile sale direc
toare se regăsesc pregnant in 
realizările acestui an, se reali
zează, prin eforturile susținute 
ale milioanelor de oameni ai 
muncii, pas cu pas, așa cum au 
fost gindite și concepute. Nu 
încape nici o îndoială, activita
tea diurnă o confirmă în perma
nență că însuflețiți de pers
pectivele luminoase ale acestui 
măreț program, de realizările 
deja obținute, oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării și 
alături de ei întregul nostru ti
neret. aplicind neabătut politica 
partidului, își vor consacra și 
de acum încolo întreaga ener
gie și capacitate creatoare pen
tru înfăptuirea planului pe anul“ 
1972, a planului cincinal, con- 
știenți fiind că numai astfel 
asigură propășirea țării, ridica
rea națiunii noastre socialiste 
pe culmile cele mai înalte ale 
civilizației și progresului social.



?; VTEIA TINERETULUI"

--------------------------------------------------------------
H-----------------------------------------------------------------

n văzut Antigona la Teatrul 
a-intr-o sală pe trei sferturi 

alii. Și m-a cuprins o tris- 
e amară. Textul, tradus cu 
iertai Și aytă, a fost transpus 
r-ui spectacol de-o moderni- 
te sibră și bine gîndită, cu 
pleildă de actori de primă 

i.nă inclusiv cei din cor și fi- 
rațt) și cu o scenografie de 
■leii inspirație antică. Atunci 
W încă atît de aproape de 
Keră. spectacolele cu Anti- 
[se desfășoară în fața unui 
Ic atit de restrîns ? Dure- 
pte că. în acest public, atita 
I, lipsește foarte vizibil ti- 
|u.l.
incepem de aici, de la a- 

i constatare dureroasă și 
.săm unele explicații posi- 
pentru sfîrșitul acestor în- 

(îări.
lă. îmi aduc aminte că pe 
eram elev si n-aveam bani, 

urneu teatral în urbea noas- 
era o adevărată sărbătoare; 
imDrumutam de bani pentru 
t si uneori, la nevoie, ris- 
ț să ne fofilăm nevăzuți pe 
k controlorul de bilete, nu- 
I. si numai să putem și noi 
ța spectacolul. Mai tîrziu, ca 
fent. un loc nenorocit, sus, 

■ Cucurigu“ era pentru noi un 
farjlrat chilipir. Căci piesele 

ftîgmentale ale literaturii na- 
e și universale ne erau 
te drept bibliografie de 
profesori. Și nu numai atît. 
e ele ni se vorbea cu pa- 

convingere făcîndu-ni-le 
și necesare.

Tn zilele noastre, teatrele sînt 
’>ujlt mai numeroase, biletele 

ț mai ieftine, elevii și stu- 
îtii au cu toții banii necesari 
ii bilet de intrare. Reperto- 

-.ul este, sau încearcă să fie 
kructurat pe baze educative, ri- 
iuroase, la scară republicană, în 
i’untca lui stînd, cu precădere, 
liesele de mare valoare. Atun- 
•i ? Atunci s-a căzut într-un 
necanism, într-o rutină ciudată 
ie-a aduce copiii, elevii, cursan- 

,11 de la diferite cursuri sezo
niere, soldații, ou rîndul la spec
tacol, — acest obicei stereotip 
-oldindu-se cu mulțumirea tea
trelor că-și îndeplinesc planul și 
cj mîndria dăscălimii că și-a în
deplinit o sarcină oarecare. Nu
mai că în tot 
treacă-meargă 
.»uimii

Să privim și
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acest circuit de 
lipsesc bătăile

noi — prin con-

1 Discutăm astăzi despre sensul 
Ly>ral al frumosului. Este o ideeÌ

? indemîna tuturor, și nu numai 
ifieoreticienilor, că în măsura în

•y
X
/it<
Ifinsecă. 

'Imediat, 
Iperfecte 
'icum ori

î a "d o operă își îndeplinește 
Afpul fundamental, de a fi rea- 
ijfită, de a fi o valoare, are în 
■gjelași timp și o mare posibili- 
fite de educație, posibilitate in
trinsecă. Chiar la nivelul practic, 

'Imediat, o operă de artă izbutită, 
Iperfectă trezește admirație, așa 
Icum orice construcție, orice edifi

ciu o face, și măcar gîndul la 
iscusința, talentul, perseverența 
realizatorilor stîrnește inevitabil 
un sentiment de emulație. Pe de 
altă parte, materia însăși a litera
turii pune problema relației dintre 

Li om și societate, dintre om și uni
vers, dintre om și sine, de data 
aceasta în mod explicit. Compor
tamentul uman al omului se poa
te plasa într-o ierarhie a valori
lor etice. Desigur însă că nu e 
vorba de o ilustrare mecanică a 
unor opoziții, cu exemplificarea 
binelui și răului, nu e vorba de 
o simplă dispută de teze. Tocmai 
de aceea literaturii i se cere nu 
atît să dea verdicte morale cît 
să reprezinte o problematică mo
rală. Firește că modul de a trata 
acea problemă, mod impus de 
viziunea însăși a autorului, conți
ne și sensul etic. Tocmai de a- 
ceea ideea vehiculată uneori cu 
bune intenții, bineînțeles, de a 
ilustra prin finalul cărții și re? 
zolvarea tranșantă a problemei nu 
a dat modelele scontate. In 
primul rînd, pentru că încercarea 
ține de o fază naiv-umanistă și nu 
de o reprezentare la nivelul su
perior de dezvoltare a culturii și 
civilizației, a momentului istoric 
în care ne găsim. Prin prezentarea 
unui caz, prin înfățișarea lui ar
tistică, cu mijloacele proprii, fără 
schematizare, ci dimpotrivă, într-o 
complexă imagine a vieții concre
te și sufletești, literatura atinge 
în mod sigur scopul său educa-

I

tagiune — lucrurile la rece și 
să facem o constatare.

Așadar, în programa analitică 
a școlilor noastre medii și su
perioare intră dramaturgia au
tohtonă, clasică : Alecsandri, 
Hașdeu, Caragiale, Delavrancea. 
Apoi dramaturgia dintre cele 
două războaie : Camil Petrescu, 
L. Blaga, M. Sorbul, G. M. Zam- 
firescu. în fine, cea contempo
rană : Horia Lovinescu, Paul 
Anghel, P. Everac, A. Baranga 
etc. Totodată, însă, literatura 
universală a intrat ca disciplină 
la licee și la unele facultăți uma
nistice. Deci, de la anticii greci 
pînă la marii dramaturgi ai lu
mii de astăzi, capodoperele sînt 
cerute la examen. Una este însă

pentru tineretul studios. Revo
luția culturii noastre nu cunoaș
te felii și compartimentări. Edu
cația estetică intră organic în 
preocupările organizației de ti
neret, fapt pentru care în pro
gramul acesteia trebuie să figu
reze vizionarea spectacolelor 
de căpetenie cu dramaturgia na
țională și universală, de către 
toți membrii U.T.C.

F'

parțial, o atare monopolizare a 
spectacolului tot lasă ea niște 
urme bune. Sînt însă împotriva 
laturii de corvoadă a acestui 
obicei, cînd oamenii sînt aduși 
la spectacol fără preambulul de 
aur al unei pregătiri spirituale, 
fără patriotismul gestului. Arta 
nu este bilei. Ea cere o inițiere. 
Ea trebuie inoculată cu verb 
aprins și cu fantezie multicoloră. 
Ea servește un partid, un neam

★
încerc, printr-un monolog in-* 

terior, să-mi explic de ce la 
spectacolul cu Antigona, sala era 
aproape goală. Unul din moti
ve, și anume acela de a nu in
sufla tineretului pasiunea pen
tru marile opere, ar fi numai

CORDONUL INVIZIBIL
dintre scenă și spectator

să citești aceste capodopere, 
chiar cu condeiul în mină, și 
alta este să le vezi eroii în con
textul epocii lor, reconstituit de 
regie, de scenografie, de costu
me. Parfumul epocii și coordo
natele ei se vor stratifica în me
morie cu mult mai pregnant cînd 
6înt văzute și ascultate. în plus, 
se face și o educație4 a artei 
spectacolului, o punere la cu
rent cu virtuțile marilor noștri 
artiști. Se va întări astfel mîn- 
dria că spectatorii fac parte din- 
tr-un neam viteaz, cinstit, min- 
dru și întreprinzător, — din rîn- 
dul unor patrioți care și-au creat 
partidul comunist ca pe o fla
mură firească și conformă vir
tuților civice. Eu aș sugera ca, 
printr-un decret ministerial, să 
li se traseze școlilor și univer
sităților această datorie de preț 
de a populariza și a cere ex ca- 
thedra participarea la marile 
spectacole, cu urmărirea ei la 
examen. Și nu numai pentru fa
cultățile de umanistică. Ci pen
tru toate speciile de învățămînt, 
socialismul avînd nevoie de oa
meni culți în toate domeniile de 
activitate. Și, iarăși, nu numai

de ALEXANDRU
ANDRIȚOIU

Am realiza în acest fel, tre
cerea de la ducerea cu cîrdul 
a spectatorilor la un voluntariat 
chiar dacă, z la început, el este 
ceva mai constrîns. Pofta vine 
mîneînd. Am scăpa de jena rîn- 
durilor ordonate cu care se in
tră în sală. Am transforma, în 
orice caz, mecanismul articulat 
al metodelor de azi, într-un real 
aot de cultură ! Am lărgi vi
zionarea răzleață și — cum spun 
unele statistici — uneori de po
vară, la zonele culturii gene
rale atît de necesară pentru cei 
ce au vederi comuniste în ma
terie 
dar !

Eu 
rării
școală, o întreprindere, un curs 
sezonier. în orice caz, măcar

de artă. S-o facem, așa-

nu sînt împotriva cumpă- 
unui spectacol de către o

capul de pod. Căci o să cadă 
întrebarea : de ce nu vin atunci 
maturii și chiar veteranii săli
lor de spectacol ? Și nu numai 
la Antigona, ci chiar la o piesă 
clasică românească, de pildă. 
Apus de soare și încă cu Calbo- 
reanu ?

Circulând diurn pe bulevard, 
constați coadă la cutare film și 
disperata întrebare cu privire la 
posibilul bilet în plus. Te în
trebi de ce nu e așa și la multe 
piese de teatru, îți mai faci și 
un examen de conștiință. încer- 
cînd să dai peste acel capăt al 
firului Ariadn«i care te va con
duce spre adevăr. Și, aflindu-te 
pe bulevard, prin coincidență de 
termeni. — s-ar putea să te gîn- 
dești că poate piesele bulevar
diere românești și, mai ales, 
străine, să fi făcut mutatii re
gretabile în gustul publicului 
spectator. Că lumea se înghe
suie. deci, la Adio Charlie, oco
lind cu indiferență Antigona.

Sau poate că, în urmă cu vreo 
două decenii, piese românești 
dogmatice, cu „dumiriri“ și lo
zinci neacoperite de idei si sen
timente, au creat un cordon in-

vizibil intre scenă și spectator, 
pe cind, mai recent, piese alam- 
bioate, ininteligibile, cu mesaj 
dubios, adesea pernicios, au du
blat cordonul și că deci drama
turgia românească la zi are 
menirea să restabilească curen
tul cald. Golfstreamul dintre sală 
și scenă. Tot ce se poate !

Sau, mai e posibil oa unele 
capodopere ale literaturii de aici 
sau de peste hotare să fi fost 
așezate pe patul lui Procust a] 
unor idei teribiliste, snoabe, si
luite, în orice caz străine tradi
ției noastre regizorale (Guști, 
Soare, Șahighian), fapt la oare 
cititorul dă negativ din cap și 
se duce, mai degrabă, la o bere 
decît să sufere o scălîmbăială de 
două ceasuri. în fine, ar mai fi 
o explicație, și ea foarte plau
zibilă. Am jucat deseori Shakes- 
peare, rareori Hugo, dar foarte 
rareori teatrul tragic grecesc. 
Ici-colo, cîte o comedie latineas
că de Plautus sau Terentius și 
cam atîta tot. în sprijinul aces
tei explicații vine și constatarea 
că la această oră se joacă în 
România piese din vechea lite
ratură greacă. Puțin, foarte pu
țin față de numărul teatrelor 
din republică. Admitem, că pe 
arcul a două milenii și jumă
tate, dramaturgia universală nu
mără multe capodopere scenice, 
de multe limbi, dar cum întreg 
acesit eșafodaj stă înfipt în tea
trul antic grec, cum, studiin- 
du-1, ne dăm seama că uneori 
sîntem aproape niște epigoni 
care rafistolează la zi marile 
idei eterne, am impresia că pro
porția este nerealistă, că va tre
bui să jucăm mai multe piese 
din tragedia Atrizilor, că va 
trebui să le familiarizăm mai 
mult publicului. Cu toate rezer
vele ideologice, dar care țin de 
epoci atît de îndepărtate și pe 
care, în fond, le putem explica 
în caietul program și, dacă e 
nevoie, într-o micro-conferință 
de deschidere a spectacolului.

Ar mai fi și alte explicații pe 
care dumneavoastră, dragi citi
tori, le știți pe pielea dumea- 
voastră. Și am fi foarte fericiți 
să le cunoaștem. Poate vă refe
riți și la cronicarii 
ceea ce deduceți 
din spusele lor.

Dar, pe curînd, 
două spectacole din 
grecesc.

dramatici, la 
sau învățați

o cronică la 
teatrul antic
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tiv. Rezolvarea problemei e lăsa
tă și cititorului, ale cărui mecanis
me afective și raționale sînt că
lăuzite, sînt ghidate de autor pe 
calea de rezolvare a problemei. 
In acest sens s-ar putea spune că 
nu există literatură de reală va
loare care să aibă un caracter 
antisocial, imoral. Mascarea po
ziției subiective a autorului, 
imparțialitatea, obiectivitatea lui

o natură simplă, nefisurată de 
nici o dilemă, cînd de fapt eroul 
exemplar, este cel care indică la 
un înalt grad de intensitate ca
racterul problematic al omului 
obișnuit. Luptătorul, militantul 
comunist, nu e o natură liniștită, 
așezată, cuminte, ci un mare fră- 
mîntat, al cărui spirit e mereu in 
căutarea celei mai bune soluții 
morale, a celei mai drepte căi. Și

generalitate a ei, nivelul conști
inței sociale și adecvarea tacticii 
de luptă. In etapa de început a 
capitalismului sacrificiul eroului 
luptător este istoric verosimil, va
loarea actului său fiind în planul 
eticii o mare izbîndă. Sensul is
toriei este în felul acesta respec
tat și succesul operei real. Re
versul problemei ar fi idealizarea 
eroului și ignorarea momentului

nivel artistic 
educativ-eti-

Ce fel de om este
EROUL POZITIV

e de natură strict estetică ; el 
vrea să conducă spiritul cititoru
lui fără să-i răpească însă posibi
litatea de a medita el ' 
de a căuta și găsi soluția 
cea mai bună. De 
chiar cînd sub reflectorul 
artei e pus un personaj cu un ca
racter negativ uman și social, ale 
cărui acte sînt prezentate fără 
comentariile imediate, fără rechi
zitoriul permanent al autorului, e 
sugerată prin mijloacele artei po
ziția firească, atitudinea umană 
pe care cititorul trebuie s-o ia. 
In legătură cu aceasta s-a discu
tat mult în publicistică și critica 
noastră literară problema maxi
mei forțe a literaturii de a in
fluența conștiința în sensul ridi
cării ei pe o înaltă treaptă etică. 
De aici s-a născut și problema 
eroului pozitiv, prin care cu si
guranță literatura își poate în

să
a-

însuyt,

aceea,

deplini mai bine funcția 
modelatoare. Numai că 
cest erou era uneori înfățișat ca

PRO SI CONTRA
ABUZUL DE AUTORITATE

Nu o dată s-a atras aten
ția, în documentele de par
tid, asupra tendinței de a 
transforma funcția în privi
legiu, răspunderea încredin
țată de colectivitate într-o 
feudă. Unii transformă chiar 
instituții de stat în instru
mente de răzbunare perso
nală sau într-un cîmp de e- 
xercitare a unor capricii im
previzibile. Cine cunoaște 
de pildă viața științifică nu 
numai din declarațiile . so
lemne și angajamentele la 
zile mari ale unora dintre 
cei ce exercită asupra-i o 
influență uneori tiranică, 
știe că, nu o dată, publica
rea unei contribuții însem
nate care are nefericirea de 
a contrazice teza unei mari 
autorități devine un act de 
eroism sau de îndelungă tri
bulație. Cîteva cazuri recen
te care ne-au fost relatate 
ne determină a ridica aceas
tă problemă care nu este a- 
cută de ieri.

Că o contribuție esențială 
la o problemă capitală de 
istorie națională poate fi 
scoasă, 
rînd, 
publicații 
și tipărită numai în 
ma unor energice intervenții 
ale forurilor superioare, este 
de neconceput. Și totuși vor
bim de un alt fapt real. E- 
vident. din fiecare sector de 
activitate se pot cita zeci de 
cazuri 
interviu 
nica

trei 
din.

numere la 
sumarul urei 

de specialitate 
ur-

similare. într un 
publicat în Cro- 
48 din 27 noiem-

brie 1971, prof. dr. doo. M. 
Petrescu-Dîmbovița se refe
rea și la alte forme ale a- 
cestui abuz de autoritate 
cînd spunea: „există o eti
că a cercetării științifice, ale 
cărei norme au o mare im
portanță, nu numai pentru 
relații interpersonale nor
male, dar și pentru eficien
ța cercetărilor înseși. Esen
țial este să dai mai mult de
cît să ceri și nu să ceri mai 
mult decît să dai. Esențialul 
este apoi să fie vorba de o 
reală colaborare și nu așa 
cum se mai întîmplă în une
le părți ca unii să facă, iar 
tu să iscălești. Se mai în
tîmplă cîteodată, la unele 
discipline, ca profesorul să 
apară în capul listei, chiar 
dacă n-a participat la res
pectiva cercetare. Dacă esă 
discutăm despre etică și e- 
chitate socialistă, asemenea 
aspecte nu pot fi trecute eu 
vederea“.

încercarea de a impune 
autoritativ rezultate științi
fice dubitabile sau depășite, 
sau de a le menține prin 
frînarea sau măcar întîrzie- 
rea apariției unor cercetări 
este un aspect firesc al lup
tei dintre vechi și nou. Ea se 
dă, nu o dată, în manieră 
foarte dură, fără alegerea 
mijloacelor și în societatea 
noastră. Cu singura deosebi
re că în cazul nostru, exis
tă o legitate a triumfului fi
nal al noului care rezultă 
din însăși structura societă-

de MARIA LUIZA
CRISTESCU
prin caractetul său activ,tocmai

de factor ce acționează și nu stă 
doar să contemple șirul posibil al 
problemelor imprimă operei for
ța ei modelatoare. In mod eronat 
însă, s-a considerat că oricînd și 
oriunde, personajul pozitiv, pur
tătorul ideii de progres, trebuie să 
învingă în chiar acțiunea sau îm
prejurările conținute într-o carte. 
Aceasta mi se pare o reflectare 
a ignorării caracterului social 
istoric al trăirii, și deci a vero
similității realității descrise. Să 
faci 
tic, 
nea 
ții“ 
dă,
țiile istorice ale luptei revoluțio
nare din acel moment al istoriei 
Rusiei țariste, ca și gradul de

să biruie în 
foarte concret, 
personajelor din 
lui A. Camus, 

înseamnă să

mod prac- 
atitudi- 
„Drep- 

de pil- 
ignori condi-

raport 
coefi- 
s-a a- 
cadre 

toc-

Afirmarea impetuoasă și 
mereu mai răsunătoare a u- 
nor promoții noi în toate 
sectoarele științei este o a- 
semenea realitate. Tot mal 
des, nume aparținînd unor 
cercetători sub 50 de ani, 
care au pășit deci pragul e- 
pocii socialiste în perioada 
lor de formație, care nu re
prezintă glorii „moștenite” 
se impun atenției prin con
tribuții net superioare sta
diului anterior al științei, 
indiferent de cine ar fi el 
reprezentat. Aceste nume în
cep să definească tot mai 
mult epoca noastră în 
cu trecutul. Ele sînt 
cientul de „nou“ care 
dăugat moștenirii de 
din trecut. Uneori,
mai împotriva acestora se 
exercită abuzul de autorita
te, tocmai ei sînt cei „ba
rați", tocmai ei enervează 
atunci cînd dovedesc, prin 
descoperiri elocvente sau in
terpretări noi, că ultima 
bornă a progresului nu se 
termină cu cei ce polarizea
ză toate reflectoarele publi
cității și ale onorurilor.

Firește, nu absolutizăm. 
Fiindcă întîlnim în viața ști
ințifică și prezentele unor 
luminoase senectuți, care re
varsă asupra tinerilor căl
dura științei și experienței, 
o infinită bogăție sufleteas
că acumulată de-a lungul u- 
nei vieți. Acești oameni de 
o tinerețe perpetuă, care fac 
din marea lor autoritate un 
izvor ce fertilizează ogorul 
științei, care creează minu4 
nate „școli", sînt. factori pu
ternici de progres

social-istoric în care se dezvoltă, 
fapt ce are ca urmare o viziune 
naivă șu asupra istoriei și asupra 
vieții, diminunînd forța de in
fluențare a literaturii. Pentru a- 
cest motiv adevărata literatură se 
detașează enorm și sub aspectul 
ei moral de acea literaturizare, 
plină de bune intenții, care pune 
probleme rezolvîndu-le schematic 
doar în planul disputei de teze, 
dar neizbutind să dea o imagine 
vie a vieții și conflictelor sale

Ne găsim într-un moment is
toric de mare efervescență a idei
lor, de un înalt grad de cultura
lizare a păturilor celor mai largi, 
cînd nu mai putem confunda li
teratura ca artă cu acel soi de 
scrieri de jos nivel al căror sin
gur merit este că se sfîrșesc cu 
bine, fac să fie împărțită drepta
tea după un criteriu general asu
pra binelui.

Dar în literatură, ca în orice 
artă în general, o idee nobilă este 
întotdeauna deservită și chiar

compromisă de un 
mediocru. Valoarea 
că a operei depinde, așa cum spu
neam, de realizarea ei artistică. 
Altfel, scriem cărți, broșuri în 
multele și atît de binevenite co
lecții educative, care își propun 
și realizează educarea prin ex
punerea unor principii și exem
plificarea lor, prin argumentarea 
tezelor și polemizarea cu cele 
aflate în opoziție. Este vorba de 
genuri deosebite, unul, artistic, 
altul didactic, iar posibilitatea 
lor de a se contopi ca modalita
te, ca mijloace nu duce decît la 
un hibrid cu tot atît de slabe 
implicații estetice ca și educati
ve. In numărul imens de cărți ce 
apar, este loc și pentru literatură, 
ca și pentru scrieri de natură di
rect educativă, instructivă. Citito
rul știe ce așteaptă de la o operă 
de artă, și a-i oferi produse mij
locii, care să fie un compromis 
între una și cealaltă, înseamnă a-i 
subaprecia gradul de dezvoltare 
spirituală. Literatura este cea de 
la care se așteaptă o imagine 
complexă a conflictelor reale, a 
frămîntărilor unor cunoștințe eti
ce, fără nici o simplificare, fără 
nici o aranjare și dichisire a reali
tății, fără o ordine supraadăugată 
pe care viata nu o are. Vn con
flict va putea capta, interesa și 
prin urmare influența gîndirea 
cititorului în măsura în care pro
punerea sa de viață artistică e 
verosimilă și interesantă și nu 
contrazice realitatea, oricît de 
originală ar fi viziunea asupra ei, 
oricît de specială trăirea sau ori
cît de restrîns domeniul de inves
tigație. Cititorul caută ca opera 
de artă să-i lumineze în profun
zime un anume aspect al con
diției umane, să-i facă mai clară, 
să-i lărgească și să-i detaileze 
imaginea pe care o are despre 
viață. Toate acestea prin mijloa
cele specifice artei literare.

Acest roman postum al unuia 
dintre cei mai „serioși“ avan
gardiști români nu este nici pe 
departe atît de perfect pe cît 
vor să ni-1 redea, într-un lăuda
bil efort de reconstituire, edito
rii săi (criticii M. Vaida și Gh. 
Sprințeroiu) atunci cînd ne atrag 
insistent atenția asupra dificul
tății de a fi lucrat pe un ma
nuscris în paragină. Meritul lor 
este oricum imens măcar prin 
operațiunea de inventariere și, 
uneori, descifrare a manuscri
selor ce n-au apucat încă să fie 
definitiv ordonate de autorul în
suși. Insă tocmai de aceea în
cercarea de a reconstitui și or
ganiza un material dezorgani
zat, de a pune într-o anumită 
ordine, oricare ar fi aceasta, 
episoade cărora scriitorul nu 
le-a fixat cu precizie un loc și 
un rol definitiv, fără a fi o im
pietate, rămîne un gest fără 
nici o semnificație mai profundă. 
Soluția era, cred, aceea strict 
cronologică, urmînd ca abia a- 
poi cititorul însuși să parcurgă 
textul în ordinea pe care o 
simte adecvată unghiului său 
de vedere. Mai mult încă, pen
tru o absolută indiferență față 
de organizarea (orhestrarea) 
romanului ar pleda structura lu
mii pe care o evocă : o fru
moasă agonie a unei generații 
pierdute, deziluzionate încă îna
inte de a fi luptat pentru o ilu
zie. O anumită dezordine a exis
tenței precum și ruptura adîncă 
dintre ceea ce vor să fie și ceea 
ce sînt cu adevărat eroii acestei 
lumi care ia parte la război în- 
veșmîntată în strălucitoare cos
tume de bal ar fi fost suficiente 
pentru ca romanul să-și piardă 
orice urmă de „cosmos" orga
nizat după niște reguli ineren
te spre a semăna mai bine cu 
un vîrtej de existență cărora 
orice norme le rămîn străine.

Partea lăsată de Ion Vinea ca 
definitivă pare la prima vedere 
și cea mai neinteresantă. între
gul „roman" al „generației care 
se ridică“ conține numeroase pa
gini scrise în stilul cărților sen
zaționale ale epocii interbelice, 
utilizînd din belșug elementele 
superficial atracțioase : conflic
tul dintre elevi și pedagogi, fer
voarea amoroasă a adolescenți
lor, scandalurile pitorești din 
cartierul caselor de toleranță și, 
mai presus de toate, iubirea pus
tiitoare dintre tînărul curat, „a- 
mant de inimă", și îngerul cu 
condicuță. Evocarea acestor 
tribulații capătă un sens mai 
clar abia atunci cînd avem pri
lejul de a ne reîntîlni. în pagi
nile rămase în „paragină", ale 
celei de a doua părți, cu unii 
dintre foștii eroi adolescenți ai 
romanului schematic și senzațio
nal : tinerii trăiseră dincolo o 
realitate mizerabilă cu niște as
pirații și iluzii pure, scoase din 
ei înșiși pe cînd dincoace lu
mea este recunoscută așa cum 
este, iluzia dovedindu-se un in
strument sigur al ratării. Prima 
parte capătă astfel înțeles de 
scriere alegorică, tocmai din 
cauza schematismului, pe cînd 
cealaltă este de faDt adevăra
tul „roman" realist al unei vieți 
prozaice asupra căreia numai 
sentimentalismul incurabil al 
personajului principal, arhitec
tul Andrei Mile, mai aruncă un 
palid văl de inconsistentă fru
musețe. Dacă adolescenții tră
iau în chip firesc o viață dublă, 
dacă ei își inventau o altă exis
tență decît aceea reală (în a- 
ceastă parte se poate vorbi cu 
adevărat de o aplicație a gidis- 
mului la mediul adolescent) 
ceea ce experiența face din ei le 
răpește tocmai această putere 
specială de transfigurare. In 
fond, existența matură a lui An
drei Mile, dar și a celorlalți, este 
liniară, monotonă, singura varia
ție constînd în diversitatea for-

melor de ratare. Personajele, u- 
nele sincer deziluzionate (epoca 
este aceea de după întîiul răz
boi mondial), altele jucînd co
media deziluziei (Adam Gună, 
în care unii înclină să-1 recu
noască pe extravagantul cosmo
polit Bogdan Pitești) nu-și mai 
regăsesc vechile travestiuri și, 
mai în general, nu se mai pot 
regăsi pe ele însele. înstrăina
rea — un alt nume al ratării 
— se adîncește prin imposibili
tatea mistificării pe care însă 
fiecare o afectează, unii, ca Ie- 
ronim. crezîndu-se cuprinși de 
iubiri mistuitoare, alții, ca A- 
dam Gună și „clanul leoparz.i-

lor“ amăgindu-se cu înscenări 
pline de sadism la adresa nai
vilor și credulilor sentimentali. 
Vălul poetic ce înconjoară ca un 
nor aurit toate aventurile aces
tor personaje fără șanse nu tre
buie să inducă în eroare : el nu 
este expresia melancoliei unei 
lumi ce piere și nici forma de 
compasiune a autorului față de 
niște eroi fără glorie ci numai 
semnul 
trîmba 
ratate.

Dacă . 
lismului este aceea a Raportului 
distinct dintre autor și perso
naje atunci trebuie să admitem 
că în ciuda unor aparențe con
trarii scriitorul este aici un rea
list, cu mult mai aproape de for
mula tradițională decît de aceea 
a lui Proust, după cum crede 
autorul studiului introductiv. Tn 
orice caz lumea romanului nu 
ia naștere printr-o obiectivare 
a unei realități subiective iar 
rememorarea unui „timp pier
dut“ îl implică destul de puțin 
pe autor. Parcă nici nu avem 
de-a face cu autorul „Paradi
sului suspinelor" decît dacă pri
vim lucrurile în chip super
ficial. Romanul nu mai este 
un memorial interior — de
sigur, fără a lipsi poezia 
unui ritm interior al existen
ței — ci tinde să închipuie 
o panoramă „obiectivă“ a 
unor destine, o „pictură“ de . 
moravuri în care sarcasmul sau 
ironia disprețuitoare califică, 
mai mult sau mai puțin subtil, 
personajele. A da prea mult 
credit lirismului prozei lui 
I. Vinea, facturii „poetice“ a a- 
cestui roman în special, este o 
exagerare izvorîtă din neînțele
gere. Numai așa putem ajunge 
să „menim“ personajelor un alt 
destin decît acela pe care de 
fapt îl au. A spune, de exem
plu, despre cinicul pitoresc A- 
dam Gună că este un „fantezist 
simpatic", că imaginea lui „cîș- 
tigă în final un ciudat tragism 
și o adîncă melancolie, aceea a 
unui mare „ artist“ născut în 
contratimp cu istoria, neferici-

distinctiv al înstrăinării, 
de fum a unor existențe

problema centrală a rea-

A

CUM MlNCĂM 0
„STERLET GRILLE

AU BEURRE
D’ANCHOIS“ ?

în emisiunea T.V. 
de simbătă 29 ianua
rie, „Ritm, tinerețe, 
dans“, am vizionat 
cu toții prima lecție 
dintr-un posibil cod 
al manierelor ele
gante, pe care am de
numi-o „Cum min- 
căm“ ?. Fără îndoia
lă, e neplăcut să ai 
ca vecin de masă un 
om care nu respectă 
regulile 
de bună cuviință în
tr-o asemenea împre
jurare. Tot așa de 
neplăcut la urma ur
melor, ca și specta
colul unei îmbrăcă- 
minți „neasortate“, 
lipsită de gust, ca și 
greșelile ortoepice pe 
care le descoperim la 
interlocutorii noștri, 
ca și... Totul ține de 
eficiența sistemului 
educațional (familie 
și școală) aplicat în 
copilărie și adoles
cență. De cei „7 ani 
de-acasă“. cu alte cu
vinte. Nu e rău să 
ne amintim de ei din 
cînd in cînd, să le-o 
smintim și altora. 
Dar, să fie limpede, 
nu voi renega un pri
eten pentru că nu 
știe să mînuiască cu 
dexteritatea unui os
pătar șef de la un

elementare

restaurant de lux, ta- 
cimuriie pentru peș
te. și nu voi prețui 
mai mult un om cu 
vădite carențe în ca
racter numai pentru 
rafinamentele sale 
gastronomice, sau 
pentru maniera sa de 
îngurgitare. Vorbim, 
deci, de relații exte
rioare între oameni, 
firește cu importanța 
lor, de o comportare 
urbană, pe care ne-o 
impune un mediu 
dat. E deplasat să re
clami veselă de Meis- 
sem, în nu știu ce 
cabană pierdută în 
munți, ca să iau rel 
mai nesemnificativ 
exemplu. Spun toate 
astea pentru că inte
resul pentru acest 
aspect se cuvine 
fie proporțional 
importanța sa 
existența noastră.

rea de a trăi într-o vreme că
reia nu-i aparții“ (M. Vaida : 
Ion Vinea : al amintirii și al 
umbrei) este o pură fantezie, 
frumoasă în felul ei dar fără 
legătură cu personajul amintit. 
Gună nu este o „victimă tra
gică a veacului“ ci tocmai o în
carnare oarecum fidelă a cinis
mului și lipsei de scrupule a 
veacului însuși. Ne amintim că 
acest senior al manierelor ex
travagante își atribuie o speci
ală capacitate de a „meni“ desti
nele altora, de a se amuza ci
nic pe seama cursului pe care 
o viață îl poate lua datorită 
combinațiilor puse la cale de el 
împreună cu „leoparzii“. întru
chipare a unui fel de destin orb, 
fie el și de speță „artistă“, 
Gună nu poate fi tragic din sim
plul motiv că nu făurește, îm
potriva istoriei, destine mai 
bune ci își închipuie că le cre
ează pe acelea de care 
poată bate joc (singurul 
sonaj cu adevărat tragic

sâ-și 
per- 

... este
Pierrot). Cît privește profunzi- 
mea_ monologului său interior, 
ireală, e o naivitate să credem 
că marii cinici ar fi lipsiți de 
inteligență și profunzime dar a- 
cesta nu poete fi și un motiv 
pentru a-i prezenta în altă lu
mină decît aceea reală. Dar 
probabil că puterea sa de a 
meni destinele altora produce nu 
numai plăcere criticului dar îi 
deformează chiar optica. Așa se 
face că o anumită abilitate și in
geniozitate puse de personaj în 
serviciul înscenărilor, farselor, 
unele groase, jucate celorlalți 
devin în ochii aceluiași atri
bute și ambiții dcmiurgice“ ! 
Hotărît lucru, poetizarea din pa
ginile romanului s-a răsfrînt și 
asupra harnicului său editor. 
Același proces de contagiune — 
înțelegem desigur că este o ex
presie a sincerei admirații, pe 
care o prețuim, față de litera
tura lui I. Vinea — se petrece 
mai peste tot și iată că un alt 
personaj, Pavel Mile, tatăl erou
lui, devine și el din unghiul 
criticului altceva decît este în 
roman. Criticul vede în el un 
fel de frate mai firav și mai de
licat al lui Pantazi din „Craii 
de. Curtea veche“. înainte de 
orice asemănare ar fi trebuit 
poate remarcat faptul că perso
najul nu prea seamănă cu el în
suși, că, în. fine, este dintre cele 
aproape ratate din cauze scriito
rului înainte de orice altă ca
uză. Figură ștearsă, de timid 
violent, personajului îi lipsește 
tocmai aura solitudinii miste
rioase pe care autorul ar fi vrut 
să i-o confere. Nu este deloc dis
tins ci molatec, un adevărat pen- 
sionar neinteresant, prozaic, bu 
figură de ipohondru răcit într-o 
toamnă ploioasă dar pe care 
numai disperarea ultimei legă
turi și ambiția Ancăi îl ridică, 
în chip disproporționat, pe un 
iluzoriu piedestal mitologic. El 
de fapt nu ne apare decît ca o 
proiecție a unei iubiri în amurg, 
adică atît cît și cum vrea eroina 
să facă din el.

Tn general trebuie spus că pre
ocuparea lui I. Vinea se mani
festă mai ales în direcția varie
tății declinului și a ratării, va
rietate față de care mijloacele 
admirabile ale prozatorului sînt 
inepuizabile. Intenția de a or
chestra într-un ansamblu mai 
vast toate .^melodiile“ ratării pe 
care. în felul lor, le emit per-- 
sonaj ele, capătă o 
morabilă în rolul 
tulul numit Vadul 
fel de simbolic 
incurabilei boli a ratării, 
locul însuși 
este stins de boala pacienților 
săi, îneît acea „antinomie adîn
că“ pe care criticul crede 
descoperă între prăpastia 
frîului monden și „monada 
tafizică“ (Vadul Istrului)

- . ii expresie me- 
acordat ținu-
Istrului,

sanatoriu
un 
al 

Dar
destinat salvării

că o 
des- 
me- 
este,

iarăși, o plăcută fantezie ce nu 
corespunde cîtuși de puțin unei 
lecturi adecvate. Adevărul este 
că nici această „monadă" (ce 
poate fi. desigur, un loc geome
tric al amintirii) nu rezistă ero
ziunii veacului. Acreditind ideea 
unui astfel de tărîm mitic inal
terabil nu facem altceva decît 
să-1 vîrîm pe I. Vinea în rîndul 
semănătoriștilor naivi și idilici, 
ceea ce este desigur nepotrivit. 
Nu-i nici o antiteză ci o ruptură 
de proporții catastrofice care lo
vește în toate iluziile, în toate 
naivele încercări de mistificare, 
oricît de somptuoase ar fi for
mele pe care ele pot să le îm
brace. Marea artă a prozatorului 
este de a ne înfățișa acest pro
ces la nivelul reprezentărilor 
false din conștiința oamenilor 
Vadul Istrului este o asemenea 
reprezentare mistificată a tărî- 
mului amintirilor frumoase in 
care se retrag spre o iluzorie 
salvare destinele sortite ireme
diabilei ratări. Singurătatea in 
somptuoasă ruinare de acolo nu 
face decît să sporească vuietul 
interior al procesului de înstrăi
nare și de moarte spirituală. 
Duelul absurd cu care se încheie 
romanul — în versiunea propusă 
de editori — exprimă inutilita
tea unei forme de luptă a cărei 
miză, iubirea, este și ea falsă. 
Ceea ce se dispută acolo ny este 
iubirea ci o formă convenabilă 
— eventual eroică sau măcar 
demnă — de a muri însi și a- 
ceasta este ratată astfel îneît 
romanul se încheie prtilr-o a- 
cută notă parodică.

voit sarcastic, o lec
ție „pe viu“ într-unul 
sau mai multe (ima
ginea nu ne-a per
mis să descifrăm 
exact) restaurante 
'tip „autoservire“. Tu
na și fulgera împotri
va veselei și tacimu- 
rilor stas, ignorînd 
starea lor de curățe
nie, care adesea ne 
deranjează mai mult 
decît monotonia lor. 
„Denunța“ lipsa ta- 
cîmurilor de pește, 
deși nu ml-a trecut 
niciodată prin cap 
să consum la auto
servire o „STERLET 
GRILLE AU BE- 
URRE D’ANCHOIS“, 
căci, la lipsa mea de 
imaginație se adaugă 
adesea, așa cum știm, 
o listă cam sărăcuță 
de preparate de peș
te. Se mai dezvă
luiau și alte lucruri 
senzaționale : de pil
dă, unii mută furcu
lița dintr-o mînă în 
alta, în timp ce mă- 
nincă, își taie toată 
friptura, de la în
ceput. în bucățele 
mici, folosesc scobi
toarea (ah ! 
scobitoare, 
distribuție 
ar trebui imediat in
terzisă), cu care se 
debarasează de „res
turile lumești 
mușchiulețului 
vacă“, unii după ce 
beau o halbă de bere 
se șterg la gură cu 
podul palmei și alte 
cîteva păcate capita
le. Am văzut oameni 
grăbiți, oameni ca- 
re-și luau masa pen
tru a-și vedea mai 
departe de treburi, 
oameni care uită u- 
neori de oonvenien-

țe. Meritau o aseme
nea „usturătoare" 
lecție ? Poate ! Mi
nus ifosele și impor
tanța cu care li s-a 
administrat această 
lecție ! Mult mai 
convingătoare și real 
eficiente mi s-au pă
rut acele emisiuni 
T.V. (unele in cadrul 
„Reflectorului“) în 
care se combatea lip
sa de igienă în de
servirea populației,

uneori chiar 
le, diverse 
(de la meniu 
orele de acces) ma
nifestate în activita
tea unor cantine- 
restaurant, organiza
te prin lege, pe lin
gă uzine ș.a.m.d.

O peliculă în con
secință „fără sare" 
pe măsura unei men
talități „purist-este- 
tizanțe" (era să scriu 
ipocrite) ce ar putea

fraude- 
carențe 
pînă la

interzice, bănuim, vi
zionarea publică a u- 
nui film ca „Ameri
ca, America“, numai 
pentru acea odioasă 
scenă în care după 
un ospăț oriental- 
pantagruelic o în
treagă familie își fă
cea siesta într-un fel 
cum nu se poate 
spune. Aici era pro
blema !

C R. C-TINESCU

odioasa 
a cărei 
pe piață

CONVORBIRI
LITERARE

cuție“ mai poate su
porta amendări Insă 
nu ne putem ascun
de plăcerea cu care 
am citit aceste artico
le excelente, vii, în
drăznețe în care spi
ritul polemic este or
ganic, născut și nu 
făcut, iar finețea ob
servațiilor nu suferă 
deloc de pe urma to
nului decis, mereu 
deschis, fără urmă de 
insinuări bătrînicioa- 
se cum se întîmplă 
des în polemicile din 
revistele noastre. I.ip- 
sește apoi, în articole
le lui G. Pruteanu și 
Al. Dobrescu. acea 
umbră de ostilitate șl 
chiar de răutate afișa
tă, umbră ce face u- 
neori ca alte polemici 
să semene în mod 
neplăcut cu niște re
chizitorii ce vizează 
nu atît soarta cărții 
cît, din principiu mai 
greu de deslușit, a 
persoanei. Criticii de 
care vorbim nu țin cu 
nimeni: ei sînt „sluj
bașii“ propriilor opi
nii.

M. COSTEA

De curînd apărută, 
revista ieșeană Con
vorbiri literare con
trazice spectaculos 
însă fără frivolitate 
aproape tot ce știam 
despre efervescența 
(!) revuistică din a- 
ceastă parte a țării 
Numărul 2 (30 Ianua
rie 1972) ne pune în 
față texte excelente, 
de o vivacitate puțin 
obișnuită, începînd 
chiar cu „articolul de 
fond” (Scriitorul și 
cetatea) care a deve
nit în multe alte re
viste mai mult o pre- 

un fel 
locuri 

într-un lim- 
plat, inexpresiv. 

Con- 
un a- 
se ci-

gică stringentă dar nu 
adormitoare, ton pole
mic deschis însă fără 
acreală.

în interior sectorul 
cel mai masiv dar și 
bine reprezentat este 
cel critic, ceea ce 
pare a exprima o jus
tă înțelegere a struc
turii unei reviste a- 
devărate, creatoare de 
opinie și nu însumare 
de articole și produc
ții artistice la zi. In
tre contribuțiile din 
acest număr, firește, 
mal toate onorabile, 
se înscriu, la destul 
de mare distanță de 
restul, cele aparțlnînd 
unor foarte tineri cri
tici : George Prutea- 
nu, Al Dobrescu și 
Daniel Dimltriu. De
sigur, opiniile despre 
o carte ori alta mal 
pot să difere, o „exe-

să 
cu 
în 
E 

tocmai ceea ce nu a 
înțeles Sanda Faur, 
realizatoarea emisiu
nii cu pricina. Citeva 
exemple practice pe 
un ton didactic dacă 
vreți, de cum să ne 
comportăm în anu
mite situații la ma
să. erau suficiente și 
prea suficiente. Rea
lizatoarea ne dă însă 
printr-un comentariu

ale 
de

zență formală, 
de înșlrare de 
comune * ' 
baj r'.
Dimpotrivă în 
vorbiri literare 
semenea articol .. 
tește cu interes pînă 
la capăt : stil viu, lo-

PRO SI CONTRA
DAN ZAMFIRESCU C. STA5ESCU
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GEOLOGIA
LUNII

Iși TRĂDEAZĂ 
SECRETELE

CORNEL MARTINESCU — 
muncitor din Constanța : „Am 
citit că menținerea ratei de 
30—32 Ia sută pentru fondul de 
acumulare este una din opțiu
nile fundamentale ale actualu
lui cincinal. înseamnă că a- 
ceastă rată ridicată este o ale
gere făcută între mai multe po
sibilități ? Și încă ceva : avînd 
în vedere importanța acumulă
rilor pentru sporirea venitului 
național, de ce nu s-a optat 
pentru o pondere și mai mare 
a fondului de acumulare ?

Așa cum ați citit, rata acu
mulării (ponderea fondului de 
acumulare în cadrul venitului 
național) este expresia unei op
țiuni. La baza acestei opțiuni se 
află preocuparea partidului și 
statului nostru pentru asigura
rea unui fond de consum cît 
mai mare posibil, fără a ignora 
însă în nici un fel interesele de 
perspectivă ale dezvoltării so
cietății. Rata de 30—32 la sută 
se încadrează într-o corelație 
optimă, menită să asigure atît 
creșterea mai departe a venitu-

față de ceea ce s-a planificat. 
Dar în etapa următoare (pînă 
în 1980) fondul de consum ar fi 
scăzut cu 35—50 miliarde lei 
față de valorile care se vor în
registra în condițiile create prin 
menținerea unei rate 
acumulării, 
deri vor 
medie anuală de 7,6 la sută a 
fondului de consum, superioară 
tuturor mediilor anuale înregis
trate din 1965 și pînă în pre
zent.

Dumneavoastră întrebați de

• Satelitul nostru nu s-a desprins cîndva de 
Terra • Mările sînt formate din lasă • KREEP-ul 
—- o rocă veche de 4,5 miliarde ani • Primii au 
apărut munții • Nu se cunoaște încă originea 

masconilor
Bilanțul expedițiilor selenare 

— cu și fără oameni — s-a do
vedit pînă în clipa de față fruc
tuos. Imensa cantitate de date 
prelucrate de oamenii de ști
ință a condus însă la o situa
ție paradoxală : Luna devine un 
corp ceresc cu atît mai enigma
tic cu cît rezultatele cercetăto
rilor se înmulțesc'. Controversele 
selenologilor sînt astăzi mai 
aprinse ca orieînd. Se fac spe
culații seducătoare, se avan
sează ipoteze, se neagă teorii. 
Dacă deocamdată este imposibil 
să se construiască o teorie coe
rentă asupra Lunii, se pot to
tuși trage unele concluzii pre
liminare în ceea ce privește 
compoziția, structura și originea 
ei. . , ,Fotografiile, descrierile sele- 
nauților și cercetările de labo
rator au dovedit că solul lunar 
reprezintă un strat cu coeziune 
redusă, alcătuit din praf și din 
mici fragmente de roci al căror 
ansamblu constituie așa numi
tul regolit precum și din bre- 
cci, bazalte și anortozite.

Peste 90 la sută din totalul 
eșantioanelor recoltate de pe 
Lună sînt bazalte. Prin exami
narea lor complexă s-a ajuns 
la concluzia că bazaltele lunare 
se deosebesc întrucîtva de cele 
terestre prin unele particulari
tăți : analizele chimice au _ pus 
în evidență conținuturi ridicate 
de titan (pînă la 7,5 la sută), de 
păminturi rare și de metale 
greu fuzibile (crom, zirconiu, ti
tan etc.). In același timp, ele
mentele ușor volatile (alcaline, 
plumb, zinc, cadmiu, stibiu, ta- 
liu etc.), sînt extrem de rare. 
Bazaltele lunare sînt alcătuite 
din silicați cunoscuți — piro- 
xeni, olivină, feldspați plagio- 
clazi, dar și din minerale necu
noscute pe Pămînt: piroxfer- 
roit, tranquillit. globule de fier 
și nichel.

Deosebirile dintre bazaltele 
lunare și cele terestre exclud 
astfel ipoteza desprinderii Lunii 
din mantaua Pămîntului. Daca 
bazaltele lunare nu au o origine 
pămînteană, atunci care este 
geneza lor ? Reprezintă ele pro; 
dusele de cristalizare a unei 
mase lunare aflate cîndva în 
stare de fuziune completă ? Nu, 
răspund selenologii, deoarece 
nici compoziția și textura lor, 
nici vîrsta și modul de apariție 
la suprafața lunară nu lasă să 
se întrevadă o asemenea posibi
litate. Este mult mai probabil 
ca bazaltele să se fi format în 
interiorul Lunii, la adîncimi de 
200—400 km, datorită procese
lor radioactive care au deter
minat fuziunea ei parțială. Mo
mentul acestei fuziuni a avut 
loc, se pare, acum 3,7 miliarde 
de ani. Ascensiunea spre supra
față a topiturilor bazaltice s-ar 
datora — conform părerii una
nime a cercetătorilor — impac- 
telor meteoritice care produc la 
suprafața Lunii zone de minimă 
rezistență. Lava bazaltică, a- 
junsă la suprafață, se revarsă 
formînd așa numitele ,,mări_ 
lunare. S-au pus în evidenta 
pînă în prezent două centre de 
erupție : unul aflat în Marea 
Ploilor, răspunzător pentru apa; 
ritia Oceanului Furtunilor Șl 
celălalt în Marea Serenității care 
a controlat formarea Mării Li
niștii și a Mării Fecundăm.

Regolitul este un amestec 
complex de praf, fragmente de 
roci și particule sticloase. Tn 
ciuda așteptărilor, grosimea 
stratului de regolit s-a dovedit 
a fi mică : 3—6 m. Astronauții 
care au debarcat pe Lună au re
marcat că sub acest strat, so
lul devine extrem de dur. Se 
presupune că sticla conținută 
în regolit s-ar fi format prin 
topirea bruscă a rocilor ca ur
mare a ciocnirilor meteori
tice. Acestea ar fi provocat to
todată și calcinarea regolitului, 
transformîndu-1 în breccii.

Supunînd unor analize labori
oase mostrele ’de praf lunar și 
de breccii, selenologii au desco
perit că ele au o compoziție cu 
totul diferită de cea a bazalte- 
lor : un conținut mult mai mare 
de potasiu, aluminiu, fosfor și 
pămînturi rare și un procent 
scăzut de titan, fier, magneziu 
și calciu. Pentru a le distinge 
de bazalte aceste roci au fost 
denumite KREEP (K — potasiu, 
REE — pămînturi rare. P — 
fosfor).

S-a constatat că KREEP-ul 
î-nglobează cele mai vechi roci 
lunare cunoscute pînă în pre
zent. Determinările le conferă 
venerabila vîrstă de 4,5 miliarde 
de ani. S-ar părea deci că 
KREEP-ul datează încă din pri
mele faze ale evoluției sateli
tului nostru.

Un deosebit interes au suscitat 
fragmentele de anortozit. Se 
presupune că această rocă, de
numită foarte sugestiv „piatra 
genezei“, este caracteristică 
munților lunari și că ea repre
zintă un vestigiu al crustei lu
nare primitive.

O descoperire neașteptată a 
fost făcută cu prilejul ultimei 
expediții Apollo. Detectoarele 
cu raxe X, aflate la bordul na
vei Apollo-15, au pus în evi
dență o curioasă antinomie sele- 
nochimică : în timp ce munții 
lunari sînt bogați în aluminiu 
și săraci în magneziu, compozi
ția „mărilor“ este diamentral 
opusă. Care este cauza acestei 
ciudățenii ? Nu este exclus, a- 
firmă oamenii de știință, ca 
munții lunari să fie alcătuiți 
dintr-un material foarte asemă
nător KREEP-ului. în acest caz, 
munții selenari ar fi premer
gători „mărilor", situație in
versă celei de pe Pămînt I

Studierea Lunii a rezervat 
însă și alte surprize. S-a obser
vat că sondele spațiale suferă 
importante perturbări ale orbi
telor deasupra unor zone ale 
suprafeței lunare corespunză
toare unor „mări“ circulare, de 
dimensiuni reduse. Cercetările 
gravimetrice au dovedit că a- 
ceste perturbații se datoresc 
unor concentrări de mase mai 
dense decît restul solului lunar, 
denumite masconi care provoa
că puternice anomalii gravita
ționale.

Descoperirea masconilor a dat 
naștere unor ipoteze contradic
torii. Unii savanți au presupus 
că aceste concentrări de masă 
nu sînt altceva decît meteoriți 
gigantici, alcătuiți din fier și 
nichel, și „îngropați“ în solul 
lunar. Alții au văzut în existența 
masconilor concentrări de sedi
mente, depuse odinioară din apa 
mărilor lunare I In sfîrșit, o 
altă interpretare pune originea 
masconilor pe seama unor con
centrări de oxid de titan la 
baza uriașelor revărsări bazal- 
tice de la suprafața Lunii. Cine 
are dreptate ? In stadiul actual 
al cercetărilor nu se poate trage 
o concluzie.

Dacă suprafața Lunii și-a dez
văluit cîteva din enigmele sale, 
interiorul său continuă să ră- 
mînă „marea necunoscută“ a 
selenologiei contemporane.

Pentru a se descifra structura 
internă a satelitului nostru s-a 
făcut apel la studiul cutremu
relor lunare. Rezultatele preli
minare au fost surprinzătoare. 
S-a constatat mai întîi că frec
vența cutremurelor este ma
ximă în perioada în care Luna 
se găsește la o distanță minimă 
de Pămînt. Așadar, originea 
cutremurelor lunare ar trebui 
căutată în influența puternicelor 
forțe mareice terestre care in
duc în globul lunar tensiuni 
concretizate prin cutremure. O 
a doua observație interesantă : 
undele seismice care se propagă 
în interiorul Lunii se amorti
zează foarte lent. S-a tras con
cluzia că subsolul lunar este 
foarte neomogen, analog unui 
conglomerat uriaș alcătuit din 
nenumărate corpuri eterogene 
care „prelungesc“ drumul un
delor elastice,

Cît de adevărat este acest 
model structural, în ce măsură 
reflectă realitatea ipotezele 
construite pînă acum, vor de
cide viitoarele expediții spre 
Lună. Deocamdată selenologii 
se străduiesc să discearnă în 
noianul de fapte și concluzii 
contradictorii o .teorie unitară, 
care să explice originea și evo
luția Lunii, înfățișarea peisa
jului lunar așa cum îl cunoaș
tem din fotografii, așa cum ’-au 
văzut astronauții.

O concluzie este însă sigură : 
Luna nu este un astru mort. 
Evoluția ei nu este încheiată. 
Ea va fi cheia cu care se va 
descifra originea Pämin*ului, a 
întregului sistem Solar.

Proiectele dezvoltării noas
tre economice prevăd ca pînă 
în anii 1985—1990 să creăm o 
industrie puternică, la nivelul 
tehnioii și științei moderne, o a- 
gricultură intensivă de mare 
randament, să obținem în toate 
domeniile o creștere substanția
lă a productivității muncii, ast
fel încît România să ajungă la 
nivelul statelor dezvoltate atît 
în ce privește producția și ve
nitul național pe locuitor, cît și 
condițiile de viață ale popu
lației. înfăptuirea acestui impor
tant program depinde intr-o 
foarte mare măsură de opțiunea 
în privința corelației dintre fon
dul de acumulare și fondul de 
consum. Societatea noastră so
cialistă este interesată în reali
zarea unei proporții optime în
tre cele două părți ale venitului 
național : fondul de consum asi
gură satisfacerea nevoilor de 
consum prezente ; fondul de a- 
cumulare permite dezvoltarea 
producției și deci creșterea ulte
rioară a nivelului de trai.

OPȚIUNI
rata acumulării

lui național, cît și sporirea fon
dului de consum.

Ar fi existat și posibili
tatea unei creșteri mai mari 
a fondului de consum încă din 
primii ani ai actualului cincinal. 
Soluția presupunea însă redu
cerea fondului de acumulare, 
cu efecte negative asupra dez
voltării viitoare. Specialiștii Co
mitetului de Stat al Planificării 
au calculat că în actualul cin
cinal, o pondere a acumulării 
mai mică cu trei-cinci pro
cente ar fi determinat o crește
re a fondului de consum în pri
mii ani ai perioadei 1971—1975,

înalte a
Actualele preve- 

determina o creștere

LEGII
IOANA NICULESCU 

dentă din Iași : „Am iniilnit de
seori expresia «în spiritul le
gii». Vă rog să-mi răspundeți 
care este Înțelesul acestei ex
presii“.

ce nu s-a optat pentru o pon
dere și mai mare a fondului de 
acumulare. Este adevărat, creș
terea în perspectivă a fondului 
de consum implică o acumulare 
susținută. Dar caracterul opțio
nal al ratei acumulării are to
tuși anumite limite și, mai ales, 
este supus acțiunii unor legi 
obiective. Factorii de decizie, 
optînd pentru o anumită rată a 
acumulării, au în vedere un în
treg ansamblu de factori so
cial-politici, tehnico-economici,

științifici etc. Condițiile țării 
noastre, necesitățile imediate ' și 
de perspectivă ale poporului 
roman susțin menținerea ratei 
acumulării la nivelul celor 30— 
32 de procente. Este însă im
portant să subliniem că nu ar 
fi de ajuns o simplă opțiune 
pentru un fond de acumulare 
ridicat. Trebuie să existe o 
structură economică formată 
anume pentru a asigura o 
rată înaltă a acumulării. A- 
vînd o asemenea structură 
economică, noi am putut

opta pentru o rată ridicată 
acumulării, fapt care se va re
flecta în mod pozitiv asupra 
venitului naționl. în actualul 
cincinal ritmul de creștere a ve
nitului național va fi de 11—12 
la sută. Din statistici reiese că 
pînă în prezent nici o țară din 
lume nu și-a propus să realizeze 
o asemenea dinamică a venitu
lui național.

ANDREI BUZOIANU, 
economist

de 
Luna 16. Concluzie sigură: 
Luna nu s-a desprins nici

odată de Terra.

Acum cîteva zile 
cheiat la Houston o confe
rință internațională a unor 
savanți din 18 țări, care a 
discutat datele oferite de 
mostrele selenare aduse de 
expedițiile „Apollo" și

se exagerează 
sau in opti-

cu care 
conducătorii 

vor 
pe

ȘTEFAN ȚORNAI — Arad l 
Este poluarea mediului înconju
rător un pericol real și grav in 
epoca noastră ? în pagina inti
tulată „Viitorul determină pre
zentul“ (15 ian. 1972) se afirmă 
că specialiștii manifestă o po
ziție optimistă în ceea ce pri
vește capacitatea omului de a 
limita agresiunea tehnicii asu
pra naturii. Unde 
— în pesimism 
mism ?

Totul depinde 
ciunea 
stat și

de înțelep- 
oamenii de 

de în
treprinderi vor înțelege că 
economiile pe care le fac la 
acest capitol se pot transforma 
in pierderi iremediabile pentru 
civilizația deceniilor viitoare. 
Trebuie subliniat, legat de a- 
ceasta. un fapt nu lipsit de 
semnificații : majoritatea vocilor 
alarmate care prevăd o evolu
ție negativă a relației om-me- 
diu aparțin unor oameni de 
știință din țările capitaliste. Ei 
încearcă să alerteze opinia pu
blică știind că în goana după 
profitul 
evită pe 
necesare 
semenea 
perabile. 
vernele acestor 
în general prea puțin de spriji
nirea unor investiții cu caracter 
exclusiv social nu se ocupă de 
combaterea efectivă a poluării 
decit in mică măsură. De altfel 
în țările capitaliste este extrem 
de greu să se coordoneze intr-un 
efort unitar zecile de mii de in
terese particulare ale industria-

maxim, întreprinderile 
cit pot să aloce sumele 
combaterii poluării, a- 
investiții fiind nerecu- 
Pe de altă parte gu- 

țări, interesate

POLUAREA:
PERSPECTIVE
OPTIMISTE ? !

șilor. Pesimismul unor cărți și 
articole ce apar în presa străină 
își are așadar explicația în anu
mite condiții economice și socia
le specifice și nu în imposibili
tatea științei moderne de a con
trola forțele pe care le-a dez
lănțuit.

In țara noastră, unde aseme
nea probleme nu apar încă cu 
aceeași gravitate ca în alte zone 
intens industrializate, s-au luat 
totuși o serie de măsuri efective 
de combatere a poluării și de 
prevenire a accentuării ei. Re
centul Complex de măsuri apro
bat de Consiliul de Miniștri pri
vind îmbunătățirea situației de 
la Copșa Mică constituie un 
exemplu elocvent al deciziei și 
fermității cu care se acționează, 
în același timp au fost elaborate 
programe prioritare de cercetare 
în domeniul protejării apelor și 
atmosferei. Iată deci că există 
motive pentru optimism. Totuși 
ceea ce se petrece chiar , la sca
ra planetei în domeniul poluării 
nu ne poate fi indiferent întru- 
cit in mediul înconjurător rela
țiile între fenomene sint extrem 
de complexe, iar apele, norii, 
curenții de aer nu țin seama de 
frontiere, transportînd noxele de 
la un capăt la -altul al continen
telor.

Pe de altă parte pericolele in
toxicării mediului ambiant se

SCRISORILE RE ACREDITARE

pare că în unele cazuri au fost 
exagerate. De pildă, o violentă 
campanie contra D.D.T.-ului, a 
determinat interzicerea lui în
tr-o serie de state, începînd cu 
S.U.A. Or, chiar Curtea Supre
mă a acestei țări a anulat inter
dicția, în septembrie 1971, după 
doi ani de anchetă, ce a demon
strat faptul că acest insecticid 
nu e periculos pentru mediu. In 
aceeași lună revista „Scientific 
American“ publica o serie de 
comunicări ce demonstrau că, în 
ciuda temerilor, fauna acvatică 
nu e amenințată de nivelul ac
tual al poluării cu mercur. Iar 
guvernui elvețian publica rezul
tatele a 23 de ani de cercetări 
ce demonstrau că gazele de eșa
pament nu au determinat nici o 
modificare a procentului normal 
de plumb din sînge. în ceea ce 
privește centralele atomo-elec- 
trice, a căror construcție a fost 
practic blocată în 1971 în S.U.A. 
ca urmare a faptului că opinia 
publică se alarmase în fața po
sibilității poluării radioactive, 
s-a dovedit că radioactivitatea 
lor este de 5 ori mai mică decît 
cea naturală și deci chiar mai 
redusă decît a unei termocen
trale funcționind cu cărbune.

Poluarea constituie desigur un 
periool real. Dar oamenii sint 
pregătiți în orioe moment să-l 
elimine. La scara planetei a- 
ceasta presupune realizarea uni
tății de acțiune a unor interese 
economice și sociale diferite și 
a unor state în care prioritățile, 
în raport cu interesele colecti
vității, sînt diferite.

Toate formele juridice sînt 
determinate, în ultima instan
ță, de tipul dominant al relațiilor 
de producție. Legile țării noastre 
exprimă politica partidului și sta
tului, reflectă interesele reale po
litice, economice, spirituale ale 
întregii societăți ; totodată ele 
sînt îndreptate spre apărarea 
drepturilor și libertăților perso
nale. Toate aceste raporturi pe 
care normele juridice le pot avea 
cu relațiile politice, cu principiile 
etice promovate de societate, cu 
aspirațiile poporului definesc spi
ritul legii.

Potrivit unui principiu funda
mental al dreptului nostru so
cialist, judecătorul este indepen
dent și se supune numai legii. 
Acest principiu menit să înlăture 
Subiectivismul și voluntarismul, 
nu îl reduce pe judecător la pa
sivitate. Judecătorul are un rol 
activ ; acționînd însă în virtutea 
acestui rol — el este chemat să 
respecte spiritul și litera legii. 
Numai așa vor fi realizate sco
purile pe care le-a avut în ve
dere legiuitorul.

Esența oricărei hotărîri jude
cătorești constă în aceea că ea este 
un act de justiție, de apărare a 
dreptului și intereselor ocrotite 
de lege ale cetățenilor și organi
zațiilor socialiste. Sentința trebuie 
să fie o reflectare adecvată a re
alității, să răspundă cerințelor 
dreptății, concepțiilor noastre 
despre lume și viață și să exer
cite, totodată, o influență poziti
vă — prin dezaprobarea faptei 
săvîrșite — atît asupra compor
tamentului celui vinovat, cît și 
asupra 
tora.
gestiv. Este știut că în ela
borarea legilor noastre penale, 
legiuitorul, încriminînd acte an
tisociale și stabilind măsuri de 
sancționare, nu a omis realitățile 
care pot să determine infracțiunea. 
S-au avut în vedere concepțiile 
retrograde despre viață și mun
că, influența dăunătoare a micro
climatului social, ineficacitatea 
unor măsuri educative, fără a se 
nega condiționarea acțiunilor u- 
mane și de un anumit comporta
ment al psihicului. Ce s-ar întîm- 
pla însă dacă judecătorul, în 
contradicție cu spiritul legii, ar 
porni de la concepția lombrosi- 
ană, care reduce cauzele crimina
lității la factori pur biologici, 
transmisibili pe cale ereditară ? 
Desigur, în aplicarea sancțiunii 
penale, el ar urmări numai pe
depsirea faptei, omițînd efectul 
educativ, în care nu ar crede.

comportamentului
Iată un exemplu

al- 
su-

MARCEL NĂSTASE — elev 
din Buzău : „De ce, în relațiile 
dintre state, se acordă o atît de 
mare importanță momentului 
prezentării scrisorilor de acre
ditare de către ambasadori ? 
Aș dori să știu, totodată, ce 
înseamnă o scrisoare de acre
ditare“.

în relațiile diplomatice pre
zentarea scrisorilor de acredi
tare constituie, într-adevăr, un 
eveniment deosebit. Congresul 
de la Viena, din 1815, a promo
vat, în activitatea diplomatică, 
o serie de reguli protocolare, 
anumite forme de ceremonial 
care reglementau acordarea 
onorurilor diplomaților, partici
parea acestora la diverse so
lemnități, parade, recepții, coc
teiluri, trasmiteri de felicitări 
etc. în zilele 
remonial s-a 
tor; fastul 
protocol se 
prezentarea i 
ditare.

Semnarea ! ..
ditare este precedată de 
acreditării. Pe cale diplomati
că, se cere, la Ministerul de Ex
terne al statului acreditar — 
agrementul, adică încuviințarea 
guvernului statului respectiv ca

recepții, coc- 
de felicitări 

> noastre acest ce- 
i simplificat simți- 

impus de vechiul 
păstrează însă la 

scrisorilor

q anumită personalitate să fie 
numită în fruntea misiunii di
plomatice a statului acreditant. 
Cererea de agrement este înso
țită de datele personale ale di
plomatului propus — prezentate 
pe hîrtie simplă, fără semnătu
ră, fără dată și fără sigiliu. 
Prin acordarea agrementului, 
diplomatul devine persona gra- 
1a (expresie latinească folosită 
în relațiile internaționale spre a 
desemna un diplomat pentru a 
cărui numire statul de reședință 
si-a dat asentimentul). Abia du
pă îndeplinirea acestei proce
duri, diplomatul poate fi numit 
în post ; șeful statului va semna 
scrisoarea de acreditare — do
cument adresat șefului statului 
acreditar prin care se 
numirea ambasadorului,
misului plenipotențiar sau a am
basadorului cu misiune speci
ală. La sosirea reprezentantului 
diplomatic în țara de reședin
ță, șeful statului stabilește zi
ua și ora cînd va avea loc au
diența de prezentare a scrisori
lor de acreditare. Această au
diență este solemnă. Reprezen
tantului diplomatic i se dă ono
rul militar. De asemenea, se in
tonează imnurile naționale ale 
celor două state. Șeful statului

atestă 
a tri-

scrisorilor

de

de

acre-

acre- 
actul

și ambasadorul rostesc discur
suri.

Fastul solemnității sugerează 
importanța momentului. Actul 
înmînării scrisorilor de acredi
tare marchează începutul misi
unii oficiale a reprezentantului 
diplomatic. Vechimea în acre- 
ditbre a diplomatului se con
sideră, de asemenea, din mo
mentul prezentării scrisorilor de 
acreditare (este de subliniat a- 
ici că precăderea diplomatică
— importantă instituție a cere
monialului dipomatic, potrivit 
căreia se stabilește locul fiecă
rui dipiomat cu ocazia festivi
tăților sau primirilor oficiale
— are ca bază vechimea în a- 
creditare).

în Republica Socialistă Româ-

nia — stat care dezvoltă prie
tenia și colaborarea multilate
rală cu toate țările socialiste, 
care contribuie activ la promo
varea cooperării între toate 
țările și popoarele lumii, pe 
baza principiilor dreptului in
ternațional — scrisorile de a- 
creditare ale diplomaților stră
ini sînt primite de către preșe
dintele Consiliului de Stat. Cere
monialul specific unor aseme
nea ocazii este egal pentru re
prezentanții tuturor statelor. 
Este o manifestare de respect 
și prietenie atît față de statele 
cu care întreținem relații di
plomatice, cît și față de diplo
mații care le reprezintă în țara 
noastră.

ADRIAN VASILESCÜ

OVIDIU ZÄRNESCU 
judecător

ION ȘTEFAN POPESCU

MASS
MEDIA

IOANA DINCA — elevă 
din Tg. Mureș : „Ce este 
mass-media ?

Telegraful, telefonul, poșta, 
cinematograful, radioul, tele
viziunea, discul, banda mag
netică (fono și foto), impri
matele de mare tiraj (ziarele, 
cartea de popularizare, revista 
ilustrată, reproducerile de 
artă, afișul, fotografia etc.) 
reprezintă mijloacele de co
municare în masă a informa
țiilor sau ceea ce denumim cu 
termenul anglo-saxon de 
„mass-media“ (neologism en
glez derivat din latinescul 
medium — mijloc, factor, le
gătură). Mass-media realizea
ză o pluralitate de funcțiuni 
în planul informării, instruirii, 
educării și recreării (destinde
rii) maselor în societatea con
temporană.

Referindu-ne la funcțiile 
mass-media, trebuie pornit de 
la ideea că în ordînduiri dife
rite comunicațiile de masă au 
funcții diferite sau, mai bine 
zis, își exercită una sau alta 
din funcțiile lor generale, in
tr-un fel deosebit. In socie
tatea noastră mass-media înde
plinește funcții generale cum

sînt : funcția instructivă, fune? 
fia educativă (de culturalizare 
și integrare activă în societa
tea contemporană), funcția de 
„control social" (de formare 
— prin propagandă etc., a 
opiniei publice, a convingeri
lor ideologice, a unor standar
de de comportament civic so
cialmente convenabile) ; func
ția de „compensare" si „îm
plinire a vieții" prin delecta
re, destindere etc., precum și 
funcția publicitară. Referitor 
la funcția instructivă, mass- 
media izbutește să acopere o 
extensivă acțiune de docu
mentare pentru uzul maselor. 
Potențele educative ale mass- 
mediei au dus la utilizat ea 
mijloacelor de comunicare în 
masă ca auxiliare ale procesu
lui de învățămînt (emisiunile 
tele-școală, radio-școală. filmul 
didactic), ale universităților 
populare etc. Date fiind vir
tuțile limbajelor audio-vizua- 
le, sistemul mass-media are

ANDREI BANC

hune rezultate 
psihologică și 
exercitată asupra 
variate categorii 
lație.

Prin „controlul 
acțiunea de propagandă pe 
care le potențează existența 
mass-mediei se afirmă ca un 
factor important în acțiunea 
de educare civică a maselor, 
în consolidarea la ele a unei 
conștiințe politice și a unui 
comportament civic.

Funcția informațională

în acțiunea 
pedagogică 
celor mai 
de nopu-

a 
mass-mediei asigură vehicula
rea celor mai variate știri 
despre evenimente curente 
(politice, economice, culturale 
etc.) petrecute chiar cu mult 
peste granițele statale. In con
dițiile socialismului capacita
tea publicitară a radioului, 
televiziunii, presei, fără a viza 
efecte neapărat comerciale, 
tind a căpăta o largă extin
dere.

Referindu-se la limbajul 
specific acestor mijloace de 
comunicare în masă, se poate 
vorbi despre o natură „intrin
secă" a limbajului teatrului 
radiofonic, a „limbajului" zia
ristic ș.a.m.d.

In legătură cu acțiunea cul
turală a comunicațiilor de 
masă se ivesc o serie de pro
bleme speciale ce nu depind 
de cadrul social in care aceste 
acțiuni au loc. De pildă, se 
pune întrebarea dacă fluxul 
informațional realizat de mass- 
media nu influențează o con
secință contrară celei scontate, 
anume de formare a audito
riului pentru a se putea orien
ta în varietatea știrilor (uneori 
contradictorii) ce-i parvin. In 
același context insului aflat 
sub influența informațional-in- 
structiv-educativă a mass- 
mediei i se cere un efort su
plimentar acestei acțiuni — 
efort îndreptat spre cultură în 
genere, spre studiul cărților, 
ceea ce îl salvează de la li
mitarea la o cultură standard.

Este clar astăzi că fără 
mass-media n-ar fi cu putință 
o opinie publică națională și 
cu atît mai puțin mondială, 
capabilă să se orienteze spre 
ultimele evenimente și să reac
ționeze în timp util față de 
ele.

DORINA TURCU
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firmarea principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional contemporan, 
ca singura bază posibilă a desfășurării 
relațiilor dintre state, se impune în 
zilele noastre tot mai mult ea o nece
sitate obiectivă a asigurării păcii și 

securității in Europa.
Această necesitate decurge din însuși imperativul 

asigurării unui cadru de permanență și stabilitate, 
in care, înlăturindu-se cu desăvîrșire orice posibi
litate a folosirii forței sau de amenințare cu folo
sirea forței în relațiile dintre state, să fie create 
condițiile optime ale desfășurării unei colaborări 
rodnice, multilaterale, întemeiate pe egalitate de
plină în drepturi și respectul reciproc.

Promovind cu consecvență o politică de respec
tare și aplicare neabătută în relațiile internaționale 
a principiilor fundamentale ale dreptului interna
țional contemporan — principii care definesc acel 
cadru de legalitate, care este indispensabil desfășu
rării unor relații de colaborare și încredere între 
toate țările lumii — Republica Socialistă România 
acționează cu consecvență, inițiativă și hotărîre, 
pentru înfăptuirea securității și colaborării în Eu
ropa. pentru convocarea unei conferințe general 
europene de securitate și colaborare pe continent, 
pentru instaurarea in relațiile dintre toate statele 
europene a unui climat de încredere și cooperare.

..Prin securitatea europeană — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — România, — ca și alte țări 
socialiste — înțelege stabilirea unor raporturi de 
deplină egalitate între toate statele continentului, 
de respect reciproc al independenței și suveranității 
naționale, excluderea folosirii forței sau a amenin
țării cu forța în relațiile interstatale. Totodată, 
avem in vedere realizarea unor relații economice, 
culturale, științifice multilaterale intre toate statele 
continentului, care să îndepărteze o serie de obsta
cole și bariere existente astăzi“.

înfăptuirea securității europene reprezintă. în 
concepția țării noastre, o rezultantă logică a acțiunii 
convergente a principiilor fundamentale ale drep
tului internațional, principii care contribuie în tota
litatea lor, prin respectarea lor neștirbită de către 
toate statele, la asigurarea cadrului înfăptuirii 
colaborării și securității. Astfel, securitatea presu
pune înfăptuirea unui sistem de angajamente, înte
meiat pe egalitatea deplină a tuturor statelor, mari 
și mici, respectarea deplină a suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecul in treburile lor 
interne. Pe de altă parte, înfăptuirea securității 
europene este de natură a asigura o și mai puter
nică acțiune a principiilor fundamentale, realizarea 
lor deplină, impunerea lor tot mai puternică în 
relațiile dintre state. Constituind un obstacol in 
calea acțiunilor agresive, securitatea presupune res
pectarea suveranității, integrității teritoriale 
inviolabilității statelor. Ea promovează, 
respectarea principiului neamestecului, 
statele împotriva oricăror imixtiuni în 
lor interne. t

In felul acesta securitatea presupune 
fermă a principiilor suveranității și independenței 
naționale, egalității in drepturi și neamestecului in 
treburile interne, iar înfăptuirea ei creează cele 
mai optime condiții ale asigurării acțiunii princi
piilor fundamentale ale dreptului internațional, des
fășurarea unei largi cooperări intre state și 
popoare.

Și 
totodată, 

asigurîn'd 
treburile

aplicarea

I)
upă cum se vede, în concepția țării 
noastre, cooperarea europeană, întemeiată 
pe respectarea principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional, constituie un 
factor important ce creează premisele 
abordării problemelor majore ale păcii și 

securității internaționale, înlesnește dezvoltarea 
schimburilor de valori materiale și spirituale, favo
rizează progresul economic și social al popoarelor.

Experiența României socialiste dovedește că dez
voltarea relațiilor economice, politice, culturale, 
tehnico-științifice cu toate țările europene. înte
meiate ferm pe respectarea principiilor egalității în 
drepturi, ale respectului independenței și suverani
tății naționale, corespunde atit intereselor naționale 
ale poporului român, cit și ale celorlalte popoare.

Pornind de la aceste considerații. România inten
sifică legăturile sale de colaborare și cooperare, 
contactele directe, economice, politice, tehnico-știin
țifice, culturale, cu toate țările europene — și în 
primul rind eu țările socialiste — incheie tratate, 
acorduri, declarații, comunicate comune, care consti
tuie concretizarea unor numeroase contacte diplo
matice, ale schimburilor de vizite la diverse nivele, 
dintre care multe la nivel guvernamental.

CHEIA DE BOLTĂ
A SECURITĂȚII EUROPENE

Consecventă politicii sale de apărare a păcii și 
securității internaționale, România sc^ialistă s-a 
pronunțat în nenumărate rinduri pentru soluționarea 
tuturor problemelor europene, care sînt incă în sus
pensie, pe calea tratativelor, pentru luarea in con
siderație a intereselor legitime ale tuturor statelor 
europene, pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, pe baza respectării stricte 
a principiilor dreptului internațional și, în primul 
rind. a suveranității, neamestecului și egalității în 
drepturi. De asemenea, în numeroase luări de po
ziție pe plan internațional, România socialistă a 
arătat că prezintă o mare importanță pentru stator
nicirea unui climat de pace și securitate in Europa 
recunoașterea Republicii Democrate Germane ca 
stat suveran și independent, pé baza respectării 
principiilor dreptului internațional. Menționăm, tot
odată, aprecierea pozitivă pe care România o acordă 
semnării tratatelor dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Federală a Germaniei și dintre Republica 
Populară Polonă și Republica Federală a Germa
niei — tratate care reafirmă atașamentul părților 
la principiile fundamentale ale dreptului internațio
nal și care în special consacră interzicerea folosirii 
forței și amenințării cu forța — realizării acordului 
privind Berlinul occidental ca și negocierilor în 
curs dintre cele două state germane.

In concepția țării noastre, securitatea internațio
nală se înfățișează astfel nu ca un raport dintre 
grupări politico-militare, bazat pe un „echilibru de 
forțe", ci ca un sistem de angajamente ferme, 
adoptat cu respectarea principiilor dreptului inter
național care preconizează egalitatea deplină in 
drepturi » tuturor statelor, mari și mici, interzice
rea forței și a folosirii forței în relațiile dintre state.

Sintetizînd poziția de principiu a țării noastre in 
această problemă, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că ..România socialistă’este profund interesată în 
realizarea securității și cooperării pe continent, în 
dezvoltarea largă a raporturilor intereuropene in 
toate domeniile, în apropierea și înțelegerea dintre 
națiuni în spiritul bunei vecinătăți și militează cu 
consecvență pentru atingerea acestor scopuri. Con
struirea unui sistem trainic de pace și securitate 
reclamă așezarea fermă a relațiilor dintre state pe 
baze noi, democratice, ale respectării independen
ței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, respectului și avantajului reciproc. 
Securitatea implică eliminarea forței sau amenin
țării cu forța din viața politică a Europei, dezvol
tarea procesului de destindere care să ducă Ia 

de

depășirea actualei divizări a continentului în gru
pări militare opuse, la crearea unui climat de în
credere și colaborare intre state, indiferent 
orînduirea lor socială“.

Și 
la

eclarația privind pacea, securitatea 
colaborarea în Europa, adoptată 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, care a avut loc la 
Praga, la 25—26 ianuarie 1972, reafir-

mind convingerea statelor participante în legătură 
cu necesitatea unor acțiuni colective, comune, în 
direcția consolidării securității europene, și, în acest 
cadru, a organizării cit mai urgente a conferinței 
general europene pentru securitate și colaborare 
arată, pe drept cuvînt, că „securitatea și colabora
rea europeană reclamă crearea unui sistem de an
gajamente care să excludă orice folosire a forței 
sau amenințarea cu folosirea ei in relațiile reciproce 
dintre state în Europa, să ofere tuturor țărilor ga
ranția că se află Ia adăpost de acte de agresiune și 
să contribuie la bunăstarea și prosperitatea fiecărui 
popor“.

In Declarație sînt reafirmate o serie de prin
cipii în legătură cu înfăptuirea practică a secu
rității : inviolabilitatea frontierelor, nerecurgerea la 
forță, coexistența pașnică, bazele relațiilor de bună 
vecinătate și colaborare in interesul păcii, dezvol
tarea legăturilor reciproc avantajoase între state, 
dezarmarea, sprijinirea Organizației Națiunilor 
Unite.

Aceste principii, care corespund în totul politicii 
consecvente de promovare a păcii și securității in

ternaționale dusă de România pe planul relațiilor 
europene, indică direcțiile principale in care trebuie 
acționat pentru realizarea unui climat de destindere 
și cooperare pe continentul european.

Trebuie remarcat și faptul că în Declarație se 
arată că „la conferința general-europeană ar fi util 
să se creeze un organ permanent al tuturor statelor 
Interesate participante la conferință, în cadrul 
căruia, după conferință, va putea fi eoniinuată ac
tivitatea comună în vederea punerii de acord a pa
șilor următori în această direcție“.

Importanța acestei propuneri, vizind dezvoltarea 
in perspectivă a relațiilor general-europene. pe o 
perioadă îndelungată, intr-un cadru de stabilitate 
și cooperare, a fost pe deplin evidențiată de ecoul 
deosebit de favorabil al propunerii făcute în 1970, 

de președintele Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei sale în Franța, 
privind crearea unul organism internațional a cărui 
sarcină ar fi aceea de a se ocupa în mod special 
de problemele securității și colaborării europene, 
propunere care de atunci a fost mereu examinată 
în cadrul unor foruri științifice și politice. Această 
propunere dă expresie unei necesități — recunoscute 
de largi cercuri — ca viitoarea conferință pentru 
problemele securității și colaborării europene să nu 
se limiteze Ia o manifestare cu caracter singular, 
ci să constituie începutul unei serii de conferințe 
care urmează să examineze, cu răbdare și înțele
gere, în mod treptat, toate problemele în suspensie, 
pentru a ajunge la soluții reciproc acceptabile. Apli
carea principiilor fundamentale ale dreptului inter
național în cadrul acestui viitor organism s-ar în
făptui, în concepția română, pe baza participării 
egale a tuturor statelor europene, ca state suverane 
și egale în drepturi.

Consecventă respectării ferme a egalității suvera
ne a statelor, România se pronunță pentru partici
parea directă, în toate fazele — de pregătire, orga
nizare și desfășurare — a conferinței general-euro- 
pene a tuturor statelor europene, ca și a altor state 
interesate, pornind de la premisa că fiecare stat 
european, mare sau mic. fără deosebire de orinduire 
socială, economică, politică, este interesat — în mod 
obiectiv — în statornicirea securității și cooperării 
in Europa. Totodată, convinsă că egalitatea în drep
turi a tuturor statelor implică receptivitate față de 
pozițiile fiecărui stat, România iși manifestă hotă- 
rirea să studieze cu toată atenția orice propuneri, 
inițiative, luări de atitudine de natură a promova

Europa, do

cauza securității europene, pronunțindu-se împotri
va condiționării în vreun fel a progreselor pe calea 
înfăptuirii securității și colaborării in 
rezolvarea unor probleme prealabile.

de aplicare 
fundamen-

oziția fermă a României, 
consecventă a principiilor 
tale ale dreptului internațional in în
făptuirea securității europene, de res
pectare neabătută a suveranității și 
egalității in drepturi, ca premisă a 

elaborării oricăror viitoare soluții de asigurare a 
securității în Europa, se vădește a ri pe deplin 
corespunzătoare necesităților dezvoltării relațiilor 
general-europene și tendințelor colaborării inter
naționale.

De o mare însemnătate și actualitate este afirma
rea cu o deosebită claritate a concepției fundamen
tale că securitatea și cooperarea europeană necesită 
ca un element fundamental — veritabilă cheie de 
boltă — așezarea relațiilor dintre statele europene 
pe temelia unor asemenea principii care să permită 
și să asigure dezvoltarea liberă, nestingherită a 
tuturor națiunilor continentului european. In acest 
sens, in Declarație se subliniază necesitatea e», re
lațiile de bună-veeinătate și colaborare dintre sta
tele continentului să se dezvolte pe baza princi
piilor independenței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc — principii universal 
valabile in raporturile dintre toate țările, indiferent 
de sistemul lor social-politic, principii pe care 
insăși viața, realitățile, le relevă ca piatra unghiu
lară a destinderii, păcii și cooperării.

Dezvoltînd necontenit și punind in centrul politicii 
sale externe prietenia și alianța frățească cu țările 
socialiste — alături de care militează pentru înfăp
tuirea unui climat de pace și securitate pe conti
nentul european — țara noastră se manifestă ca un 
factor activ al destinderii europene, promovind o 
politică activă de respectare a suveranității și egali
tății statelor, a neamestecului in treburile lor 
interne, imbinind fermitatea principiilor cu suplețe, 
maleabilitate și comprehensiune, față de propune
rile altor state în alegerea formelor și metodelor 
de realizare a securității și colaborării în Europa.

Așa cum se arată în Hotărirea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România privind aprobarea documentelor adoptate 
de Consfătuirea de Ia Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia și a activității desfășurate la consfătuire 
de delegația de partid și guvernamentală română 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Comite
tul Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri consideră că una din sarcinile de bază ale 
politicii externe a Partidului Comunist și a Repu
blicii Socialiste România este de a acționa în modul 
cel mai consecvent pentru instaurarea în viața con
tinentului nostru a unor noi relații bazate pe res
pectul independenței și suveranității naționale, care 
să excludă folosirea forței sau amenințarea cu forța 
și să ofere tuturor statelor garanția deplină că vor 
fi ferite de orice act de agresiune; că se vor putea 
dezvolta în mod liber, potrivit propriei voințe și vor 
putea colabora neîngrădit într-un climat de înțe
legere și deplină egalitate“.

Dr. VICTOR DUCULESCU 
cercetător științific principal 

la Institutul de cercetări juridice 
al Academiei de științe social-politice

OPINII IN favoarea convocării
CONFERINȚEI ÎN PROBLEMELE

SECURITĂȚII Șl COLABORĂRII EUROPENE
Declarația

partidului vest
german Uniunea
Germana a Păcii
Partidul vest-german Uniunea 

Germană a Păcii a dat publici
tății o declarație în cale subli
niază că documentul adoptat la 
consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, care 
a avut loc la Praga, „face o a- 
preciere realistă a situației, con
cretizează principiile de bază pe 
care trebuie să se întemeieze sis
temul de securitate și colaborare 
europeană, confirmă întreaga se
riozitate cu care statele socialiste 
militează pentru asigurarea unei 
păci trainice pe baza principiilor 
coexistenței pașnice“.

Relevînd necesitatea convocă
rii conferinței general-europene 
în problemele securității în anul 
1972. declarația Uniunii Germane 
a Păcii subliniază că relațiile 
dintre țările Europei trebuie să 
se bazeze pe colaborare și înțele
gere reciprocă.

posibilități pentru continua lor 
dezvoltare și consolidare. Minis
trul de externe austriac a apre
ciat, în context, că ar fi util ca. 
pe tărîm economic, să nu se 
caute numai efectuarea unui 
schimb de mărfuri, ci să se 
treacă la extinderea cooperării.

în legătură cu conferința eu
ropeană, ministrul austriac a 
arătat că „in prezent s-au creat 
condițiile pentru pregătirea con
ferinței in problemele securității 
și colaborării europene. Austria 
este foarte interesată în convo
carea acestei conferințe“.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind principiile" de bază ale po
liticii externe a Austriei, 
Khirchschlăger a subliniat că a- 
ceastă politică are la bază un 
permanent caracter de neutrali
tate. Este o politică a indepen
denței. a bunei vecinătăți, orien
tată spre colaborarea strînsă cu 
statele europene ; Austria do
rește. în același timp, colabo
rarea în cadrul Națiunilor Unite 
pentru- realizarea obiectivelor și 
principiilor ei.

Vizita delegației P. C R
în Elveția>

REALITĂȚI
CAPITALISTE

„Austria este
foarte interesată
în convocarea

acestei conferințe“
După cum informează agenția 

Taniug. ministrul de externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschläger, 
a acordat un interviu ziarului 
„Vecera“, care apare la Maribor, 
în legătură cu întîlnirea sa de 
lucru, de la 2 februarie, cu se
cretarul federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Mirko 
Tepavaț. Relațiile austriaco—iu
goslave, a spus el, sînt relații 
de bună vecinătate. Există încă

Noi incidente în
Irlanda de nord
Peste 10 000 de persoane 

au participat miercuri la 
funeraliile victimelor „du
minicii sîngeroase“ — cei 
13 tineri nord-irlandezi care 
și-au pierdut viața la Lon- 
donderry în urma violente
lor incidente de la 30 ianua
rie.

Tot miercuri, în majori
tatea celorlalte orașe din 
Irlanda de nord s-au sem
nalat noi lupte de stradă și 
ciocniri între populație și 
trupele britapice. în urma 
unor schimburi de focuri, la 
Belfast a fost ucis încă un 
membru al comunității ca
tolice. Numărul persoanelor 
care și-au pierdut viața în 
Irlanda de. nord din 1969 
și pînă în prezent se ridică 
astfel la 234.

hotare
Succese ale
bulgare in

economiei
anul 1971

în apârarea 
Angelei Davis

• IN ÎNTREAGA lume 
continuă luările de poziție in 
sprijinul tinerei militante de 
culoare Angela Davis. Mani- 
festindu-și solidaritatea cu 
lupt&toarea pentru drepturile 
civile ale populației de cu
loare din S.U.A., pentru li
bertăți democratice, repre
zentanții organizației de ti
neret a Partidului Socialist 
Popular din Mexic au cerdt 
eliberarea imediată a Angc- 
lei Davis, întemnițată pentru 
convingerile sale politice.

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. care face o 
vizită în Elveția la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii, s-a întîlnit marți cu 
membrii Comitetului Director al 
Partidului Muncii din cantonul 
Geneva. La întîlnire au partici
pat, de asemenea, tovarășii Jean 
Vincent, membru al Secretariatu
lui Colectiv al Partidului Munci}

WWK1

In timpul incidentelor recente de la Londonderry (Irlanda 
de nord)

• DUPĂ cum informează 
A.C.T.C., în cursul anului tre
cut au fost înregistrate 12130 
cazuri de violare a acordului de 
armistițiu in Coreea și de pro
vocări comise împotriva R.P.D. 
Coreene de către regimul de la 
Seul și trupele americane din 
Coreea de sud. Printre acțiuni
le ostile întreprinse împotriva 
R.P.D. Coreene, agenția men
ționează cazuri de deschidere 
a focului, introducerea în zona 
demilitarizată de armament mi
litar de diferite tipuri, strecu
rarea de spioni înarmați, trans
formarea zonei demilitarizate 
în poziții de luptă.

• LA STOCKHOLM a fost 
semnat acordul privind colabo
rarea în anul 1972 intre Uniu
nea asociațiilor sovietice 
prietenie și relații 
cu țările străine, 
„U.R.S.S. — Suedia“, 
unională „Znanie“ și 
cultural-educativă muncitorească 
„A.B.F.“ din Suedia.

ALEGERILE DIN

PREȘEDINTELE R. A. EGIPT 
LA MOSCOVA

• AGENȚIA TASS informează 
că, miercuri, a sosit la Moscova 
Anwar Sadat, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe, care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., a Prezi
diului Sovietului Suprem și a gu
vernului sovietic, face o vizită 
neoficială, de prietenie, în U.R.S.S.

de 
culturale 
Asociația 
Asociația 
Uniunea

URUGUAY

electorală a 
anunțat încă 

al alegerilor

• DEȘI Curtea 
Uruguayillui nu a 
rezultatul final 
prezidențiale și parlamentare din 
28 noiembrie anul trecut, candi
datul prezidențial al Partidului 
Colorado, de guvernămînt. Juan 
Maria Bordaberry. și-a prezen
tat demisia din cabinetul Pache- 
co Areco, în care îndeplinea 
funcția’ de ministru al agricul
turii, pentru a putea să înceapă 
consultările în
noului guvern, care urmează să 
fie instalat în luna martie a.c.

Jtlan Maria Bordaberry, potri-

vederea formării

din Elveția, Roger Dafflon. E- 
tienne Lantillon și Armand Mag- 
nin. membri ai Biroului Politic, 
precum și alți activiști ai parti
dului.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații cu privire 
la activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

în cursul aceleeași zile, dele
gația P.C.R. a fost primită la 
Consiliul administrativ al orașu
lui Geneva de către Jean Paul 
Buensod, primar, Roger Dafflon, 
reprezentant al Partidului Muncii 
în Consiliul administrativ, Claude 
Ketterer, reprezentant al Parti
dului Socialist în consiliul admi
nistrativ, și J. P. Guillemiet, se
cretar adjunct al consiliului ad
ministrativ.

Delegația a fost însoțită de to
varășii Jean Vincent și Andre 
Hediger, membru al C.C. al 
Partidului Muncii, precum și de 
Ion Georgescu, ambasadorul ro
mân în Elveția, și Constantin 
Ene. reprezentantul permanent al 
României pe lingă Oficiile și in
stituțiile specializate ale O.N.U. 
din Geneva.

• ACTIVITATEA bancară a 
Spaniei a fost paralizată marți 
ca urmare a grevelor declan
șate de către funcționari pe în
treg cuprinsul țării. Greviștii 
au formulat o serie de reven-t 
dicări și cer satisfacerea lor în 
noile contracte de muncă ce 
urmează a le înlocui pe cele 
expirate la 1 ianuarie. Partici
pă la greve 103 000 de funcțio
nari bancari. în Spania, gre
vele sînt interzise.

• DUPĂ o întrerupere de 15 
zile, au fost reluate la San 
Francisco tratativele referitoa
re la greva docherilor de pe 
coasta de vest a Statelor Unite. 
După cum informează agenția 
americană United Press Inter
național, nu este de așteptat că 
se va găsi o soluție rapidă a- 
cestei dispute ; patronatul a 
declarat că speră in adoptarea 
legislației propuse de președin
tele Nixon pentru a forța pe 
docheri să se întoarcă la lu
cru.

amba-
Republicii Socialiste 

în Islanda, Vasile 
a fost primit de pre- 

Republicii Islanda, 
Eldjarn, cu care ocazie

• LA 2 FEBRUARIE, 
sadorul 
România 
Pungan, 
ședințele 
Kristjan 
au fost abordate unele proble
me ale situației internaționale 
și aspecte ale dezvoltării rela
țiilor bilaterale. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

vit rezultatelor preliminare ale 
alegerilor, are un avans de 
9 500 de voturi asupra prin
cipalului său adversar Wilson 
Ferreira Aldunate, reprezentan
tul Partidului

• ANIBAL 
stru adjunct al 
ne, a declarat

Blanco.

PALMA, mini- 
afacerilor exter- 

R&publica

• ÎN DECEMBRIE 1971, 
producția industrială a R.F. 
a Germaniei a scăzut cu 12,5 
la sută în comparație cu ni
velul lunii precedente și cu 
4,5 Ia sută față de luna de
cembrie 1970. Aceste cifre, 
furnizate de Ministerul Eco
nomiei și Finanțelor, ilus
trează o reducere pronunțată 
a ritmului de creștere econo
mică — remarcă agenția 
Associated Press. În ultima 
lună a anului trecut, comen
zile industriale au înregistrat 
o scădere de 7,9 la sută față 
de sfirșitul anului 1970. Au
toritățile atribuie actuala re
cesiune economică efectelor 
crizei monetare occidentale 
și ale grevei muncitorilor 
metalurgiști.

• ÎNTR-O moțiune adoptată 
în unanimitate, participanții la 
cel de-al Xl-lea Congres al 
Federației ziariștilor din Peru 
au cerut guvernului să restabi
lească relațiile diplomatice cu 
Cuba. „Avînd în vedere tradi
ția sa revoluționară. Republica 
Peru — se afirmă în document

, . __  a ______
acorde Republicii Chile un îm
prumut de 65 milioane dolari, 
necondiționat și fără dobîndă 
— informează agenția Prensa 
Latina. împrumutul, care ur
mează să fie acordat începînd 
din acest an, va fi rambursat 
în patru rate egale începînd cu 
anul 1981, iar plata datoriei se 
va putea face și în produse.

Populară Chineză hotărît să — nu poate să nu aibă relații 
cu o țară care cunoaște același 
proces de transformări și care 
luptă împotriva exploatării im
perialiste. Rezoluția respinge, 
de asemenea, hotărîrile O.S.A. 
cu privire la Cuba, „mai ales 
că în multe cazuri acest orga
nism a fost pus în slujba inte
reselor proimperialiste“.

• LA HELSINKI a fost sem
nat protocolul de colaborare pe

Presa bulgară a publicat 
miercuri comunicatul Ministe
rului Informațiilor și Comuni
cațiilor al R.P. Bulgaria pri
vind îndeplinirea planului de 
dezvoltare social-economică a 
țării pe anul 1971.

în primul an al celui de-al 
șaselea cincinal, arată comuni
catul, în economia bulgară s-a 
realizat un bilanț pozitiv, înre- 
gistrîndu-se ritmuri înalte și 
stabile de dezvoltare. Datorită 
creșterii considerabile a veni
tului național, a fost înfăptuit 
un amplu program de investiții, 
din care cea mai mare parte a 
fost destinată dezvoltării bazei 
tehnico-materiale în sfera pro
ducției materiale, în special pen
tru accelerarea industrializării 
economiei.

în 1971, volumul producției 
industriale a crescut cu 9,5 la 
sută în comparație cu anul pre
cedent. egalînd întreaga produc
ție industrială a Bulgariei din 
anii 1964 și 1965, luați laolaltă. 
Din această creștere, 64 la sută 
s-a realizat pe seama sporirii 
productivității muncii. în in
dustrie, productivitatea muncii 
a fost cu 6 la sută mai mare 
decît în anul 1970. Ritmuri înal
te de dez.voltare au fost înre
gistrate în acele ramuri ale 
economiei care sînt legate di
rect de progresul tehnic și de 
creșterea rentabilității produc
ției. în comparație cu 1970, pro
ducția industriei petroliere a 
crescut cu 29,2 la sută, cea a 
industriei metalurgice cu 16,6 
la sută, a industriei construc
toare de mașini cu 15,7 
a industriei chimice și 
cului cu 11,4 la sută.

Volumul producției 
globale a crescut cu 3,1 
comparativ cu cel atins

la sută, 
cauciu-

agricole 
la sută, 
în anul 

1970.* Numărul tractoarelor puse 
la dispoziția agriculturii în 1971

anul 1972 între Uniunea Popu
lară Agrară Bulgară și Partidul 
de Centru din Finlanda, infor
mează agenția B.T.A. Gheorghi 
Andreev, secretar al Prezidiului 
U.P.A.B.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
semnatar al protocolului, a avut 
o întrevedere cu Johannes Vi.ro- 
lainen. președintele Partidului 
de Centru, și cu Miko Imonen, 
secretar general al partidului.

FUNERALIILE MAREȘALULUI 
M. ZAHAROV

• AGENȚIA TASS transmi
te că miercuri au avut loc, în 
Piața Roșie din Moscova, fu
neraliile mareșalului Uniunii 
Sovietice, Matvei Zaharov.

La mitingul de doliu au fost 
prezenți Eeonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, alți conducători so
vietici, mareșali și generali, ve
terani ai războiului civil și ai 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei, atașați militari,

depășit cu 4 300 pe cel din 
iar numărul 

cu 1100. A conti- 
de concentrare și 
producției în a-

a 
anul precedent, 
combinelor — 
nuat procesul 
specializare a 
gricultură.

Schimburile
drul comerțului exterior bulgar 
au sporit cu 11,6 la sută, atin- 
gînd valoarea de 5 008 000 000 
leva valută.

La sfîrșitul anului 1971, popu
lația țării era, după calculele 
preliminare, de 8 565 000 per
soane.

de mărfuri în ca-

Roma
„misiunii

Emilio Colombo, premierul 
nou guvern italian, l-a vizitat, 
tele Giovanni Leone, pe care 
primit, renunțind la misiunea

în felul acesta, Emilio Colom
bo. conducătorul guvernului ba
zat pe coaliția de centru-stînga 
dintre democrat-creștini. socia
liști, socialist-democrați și re
publicani, demisionat Ia 15 ianu
arie a.c., după o guvernare de 
17 luni, în urma dificultăților 
intîmpînate în rezolvarea pro
blemelor politice, economice și 
sociale care confruntă Italia, a 
eșuat în eforturile întreprinse 
timp de circa două săptămîrti 
pentru a reclădi alianța guver
namentală într-o nouă formulă.

înainte de a-1 vizita pe pre
ședintele Leone. Emilio Colom
bo a participat la o întrunire, a 
Secretariatului Partidului De- 
mocrat-Creștin din care face 
parte, unde,, potrivit unor surse 
informate din Roma, ar fi fost

precum și delegații militare 
din străinătate. A participat o 
delegație militară română, con
dusă de general-colonel Marin 
Nicolescu. adjunct al ministru
lui forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România.

SITUAȚIA DIN NAMIBIA

populară 
sud-vest 

opiniei 
publice un apel în care atrage 
atenția asupra evoluției primej
dioase a evenimentelor din 
Namibia, ca rezultat al interven
ției armate a regimului rasist de 
la Pretoria împotriva poporului 
acestei țări. Intr-o declarație di
fuzată de reprezentanța din 
Cairo a S.W.A.P.O. se arată că 
acțiunile represive puse la, cale 
de trupele sud-africane în ora
șul Windhoek s-au soldat cu 
moartea a 6 persoane și aresta
rea altor 12 participanți la ma
nifestațiile de protest.

• ORGANIZAȚIA 
din Africa de 
(S.W.A.P.O.) a adresat

• ZONA Canalului Panama 
constituie o enclavă colonialistă 
in interiorul teritoriului nostru 
național; aceasta contravine tra
dițiilor culturii noastre, a de
clarat ministrul panamez al edu
cației, Manuel Balbino Moreno, 
la reuniunea miniștrilor de. re
sort din țările Americii Latine. 
El a subliniat că țara sa nu va 
renunța la suveranitatea asupra 
întregului său teritoriu și că gu
vernul și poporul panamez vor 
duce o luptă permanentă pentru 
eliminarea acestui vestigiu al 
colonialismului din Panama.

Eșecul
Colombo“
desemnat pentru formarea unui 
la palatul Quirinale, pe președni- 
1-a informat că depune mandatul 
încredințată.

luată hotărirea privind renun
țarea de către Colombo la man
datul primit. Reuniunea demo- 
crat-creștinilor a prilejuit, tot
odată, — relatează agențiile 
U.P.I. și Associated Press — o 
confruntare între Emilio Colom
bo și secretarul partidului. Ar- 
naldo Forlani, care n-ar fi fost 
dispus să recunoască prioritatea 
problemelor economice în ac
tuala etapă susținută de Co
lombo.

Noua situație l-a pus pe pre
ședintele Leone în fața alterna
tivei de a desemna un alt pre
mier pentru formarea guvernu
lui sau de a organiza alegeri 
parlamentare generale cu un an 
înainte de termen. Din surse 
prezidențiale s-a anunțat că 
Giovanni Leone va face cunos
cut calendarul unor noi consul
tări.. iar observatorii politici 
consideră că președintele va mai 
însărcina încă cel puțin o per
soană cu formarea guvernului, 
înainte de a recurge la soluția 
extremă a dizolvării parlamen
tului și a organizării unor ale
geri anticipate. Se așteaptă, în 
acest sens, ca președintele Ita
liei să aibă, în următoarele zile, 
întrevederi cu conducătorii par
tidelor politice și ai grupurilor 
parlamentare, precum și cu pre
ședinții celor două camere ale 
parlamentului.

• LA AMBASADA română 
din capitala R.D.G. a avut loc 
miercuri o conferință de pre
să pe tema „Turismul In Repu
blica Socialistă Romnia". După 
ce ambasadorul României la 
Berlin, Nicolae Ghenea, a sa
lutat pe cei prezenți — nu
meroși reprezentanți ai presei, 
radiou-lui, televiziunii și ai 
conducerii Biroului de turism 
din R.D.G. —- a fost prezenta
tă o expunere privind condiții
le și posibilitățile'de călătorie 
în România pentru cetățenii 
străini punindu-se accentul 
pe crearea de noi zone tu
ristice.
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