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In legătură cu vizita în țara noastră 
a Maiestății Sale 

regele Hussein al Iordaniei
Din cauza timpului nefavorabil, avionul 

Maiestății Sale regele Hussein al Iordaniei, 
care era așteptat să sosească luni la amiază 
la București, în vizită oficială, nu a putut 
ateriza la aeroportul internațional Otopeni.

Vizita urmează să aibă loc imediat ce con

dițiile atmosferice vor permite aterizarea 
avionului.

De la bordul aeronavei, suveranul iordanian 
a transmis președintelui Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea tele
gramă :

EXCELENȚEI SALE, Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

PENTRU ROADELE ACESTUI AN
fiecare zi poate fi hotărîtoare

9 PĂMlNTUL — O AVUȚIE CE TREBUIE MAI BINE GOSPODĂRITĂ

Așa cum se vede și din imaginea de mai sus, la I.A.S. Murfatlar, campa
nia de primăvară a început deja, lucrările de întreținere a livezilor desfășurin- 
du-se din plin potrivit unui grafic bine chibzuit și îndeaproape urmărit.

Fertilizarea culturilor de toamnă cu îngrășăminte azotoase — iată activitatea 
.la zi“ a mecanizatorilor de la Ferma nr. 2 „Progresul“ din județul Ilfov.

îmi pare cit se poate de rău, dragă prietene, 
pentru imposibilitatea de a ateriza Jupă nu
meroase încercări, datorită plafonului foarte 
jos al norilor.

Ne îndreptăm spre Istanbul, unde va trebui 
să așteptăm îmbunătățirea vremii.

Aștept cu nerăbdare să vizitez țara prietenă

și să vă întiinesc pe dumneavoastră și prietenii 
noștri.

Sper că aceasta va fi posibil.
Cu cea mai sinceră stimă, respect și urări de 

bine.

HUSSEIN

TINERETUL
SI PROGRESUL
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Perfor
manța

In esență, performanța este 
o victorie asupra limitelor, 
asupra propriilor noastre li
mite, favorizată de un climat 
social, moral și etic. Ea este 
tentația firească de autodepă- 
șire tradusă ca o îndatorire pe 
care ți-o iei față de tine însu
ți, față de societatea care îți 
pune la dispoziție mijloacele 
materiale necesare obținerii 
ei. Orice performanță înse
amnă nou și noul intră. în 
mod dialectic în luptă cu

de COMAN ȘOVA
inerția. Uneori performanța 
irită, derutează imobilismul. 
Prin însuși faptul că s-a pro
dus și există, ea, firește, soli
cită și pe ceilalți, devenind 
treptat criteriu de referință. 
Ca să învingă, pe lingă clima
tul social favorizant individul 
trebuie să aibă tăria, perseve
rența de a impune fapta sa 
de excepție (care poate fi o 
inovație, un rezultat tehnic, o 
modalitate de organizare etc.). 
De aici n-aș vrea să se înțe
leagă că este vorba numai de 
muncă și perseverență ci este 
vorba de inteligență, de pa
siune, de dăruire, de un timp

(Continuare în pag. a V-a)

În județele Arad, Olt și Bihor

400 DE HECTARE 
CÎȘTIGATE, 

DAR ALTELE
SE PIERD SU

Am lucrat o zi
LA SERVICIUL APROVIZIONARE

MÀRÀCINISURI
Dacă un hectar de pămînt redat circuitului agricol in- 

seamă operă socială, un hectar fertil pradă mărăcinișurilor, 
intersectat de drumuri la întîmplare sau „încuiat“ sub talpa 
unei întreprinderi cind alături există la dispoziție un teren 
mai puțin productiv, înseamnă ceva mai mult decît negli
jență. Nu sîntem în posesia unor statistici complete dar, tră- 
gînd linia, ce-ar ieși sub „coloana“ suprafețelor redate agri
culturii în ultimii ani și ce sub „coloana“ înstrăinării unor 
suprafețe din circuitul agricol din motive mai mult sau mai 
puțin justificabile ?

Citiți în pagina a lll-a consemnările redactorului nostru.

Termocentrala electrică Brăila. Prima lună a anului a în
registrat aici importante realizări. Tinerii Mihai Paraschiv, 
Fănică Albu și Costică Mihalcea lucrează la grupul nr. 2. 
Angajamentul lor — intrarea în funcțiune, înainte de termen, 
a instalației.

FOTO: O. PLEC AN

Au fost asigurate din timp mijloacele necesare desfășurării în condiții 
corespunzătoare a producției, pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 
1974. Rezultatele ce se vor obține depind, de acum, într-o măsură hotărî
toare de atenția ce se acordă aprovizionării tehnico-materiale a producției, 
de felul în care se livrează materiile prime și semifabricatele pe întreaga 
scară a economiei naționale, pentru fiecare întreprindere în parte. Nu tre
buie să uităm că la fabricarea unei mașini sau aparat, a unei instalații sau a 
unui agregat ce poartă marca unei întreprinderi colaborează în mod nemij" 
locit zeci, și uneori sute de unități economice din țară. Pentru a vedea cum 
funcționează circuitele aprovizionării, cîțiva reporteri ai ziarului au lucrat o zi 
la compartimentele respective, în diverse unități economice, lată ce au 
constatat.

CARNET DE MUNCA
• 3 000 000 LEI, 5 000 000 000 

KW/ORA, 1,5 MILIOANE ME
TRI CUBI GAZE. Ce reprezintă 
și cine sînt autorii acestor ci
fre ?

Zilele trecute, tinerii din orga
nizația U.T.C. nr. 12. de la în
treprinderea de reparații auto 
Craiova au luat inițiativa să re
cupereze toate capetele de bri- 
dă pentru a fi utilizate la con
fecționarea altui reper. în aceas
tă întreprindere lucrează 600 de 
tineri. O parte din ei au luat 
inițiativa aici consemnată. îm
preună, însă, cei 600 au econo
misit anul trecut materii prime,

carburant, energie electrică în 
valoare de 3 000 000 lei. împreu
nă, deoarece, campania de eco
nomii este „cuvîntul de ordine“ 
pentru fiecare tînăr.

Secția termo 2 de la întreprin
derea de electrocentrale Craio
va, compusă în majoritate din ti
neri, a înregistrat peste plan 
14 000 kw/oră peste cei înregis
trați de „contorul“ întreprinderii. 
Tot această secție a produs pînă 
la 24 ianuarie, pe bază de lignit, 
o cantitate de energie electrică 
mai mare cu 1 Ia sută decît în 
aceeași perioadă a anului trecut, 
economisind 1,5 milioane metri

cubi de gaze. Și patru tineri 
care se evidențiază in mod deo
sebit : Smarandache Alexandru, 
Geamănu Nicolae, Elcea Mircea 
și Mitrică Gheorghe.

• DIN NOU DESPRE ELEC
TRICITATE. La Uzina „Elec
troputere“ s-au constituit echipe 
de control formate din tineri 
pentru a se depista locurile cu 
consum nerațional de energie și 
combustibil. Sintem anunțați că 
s-au depistat și închis mai mul
te comutatoare și robinete care 
consumau inutil banii uzinei. 
Acțiunea continuă.

ADAM RESPONSABIL
LA „EVA“

La magazinul de confecții 
„Eva“, din... Deva, unde femei
le vînd femeilor articole pentru 
femei, se aude uneori, prin pe
rete o voce groasă, puțin răgu
șită care face notă discordantă 
cu glasurile cristaline din jur. 
Este a responsabilului, a omului 
care, o bună parte din zi și-o 
petrece într-un birou dosnic, 
ascuns de privirile cumpărătoa
relor, ocupindu-se cu probleme 
pe care numai el și le știe. Ceea 
ce ne miră nu este absența sa 
de la tejghea (se mai întîmplă 
și în alte părți!) ci faptul că

tocmai lui, singurul bărbat exis
tent aici, i s-a încredințat condu
cerea unității. De fapt, trebuie

PE TEME CETĂȚENEȘTI

să umbli mult prin Deva ca să 
întîlnești o femeie în fruntea 
unui magazin sau a unui local 
de alimentație publică. La arti
cole pentru copii și nou născuți,

cosmetică, încălțăminte pentru 
femei, marochinărie, și librării, la 
restaurante, bufete și cafenele, la 
magazinele alimentare cu auto
servire, peste tot lucrătoarele au 
fost- dăruite cu cîte un... Adarn 
pe post de șef. Numai unde nu 
s-a putut fi găsit cu nici un chip 
vreunul, funcția a fost încredin
țată unei descendente a Evei I

O femeie poate conduce o fa
brică, dar o librărie, să spunem

ALEXANDRU BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a ll-a)
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Ancheta realizată de redac
torii noștri la „Electroputere“ 
— Craiova, întreprinderea de 
ventilatoare — București și 
Șantierul naval Galați.

Asupra acestei teme vom 
reveni inir-unul din nume
rele viitoare. Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu — monument de 

perfectă simbioză între elementele tradiționale și moderne ale 
arhitecturii

LOGO R E E A
Mai anul trecut, în sala Floreasca, în timp 

ce se desfășura programul „Serii Scînteii ti
neretului" care l-a avut drept cap de «afiș pe 
cunoscutul tenisman Ion Tiriac s-a consu
mat un mic amănunt, demn, cred, să fie po
vestit pentru urechile multora dintre cei ce 
iau cuvîntul în fața tinerilor. Intrase „în 
scenă" actorul Ștefan Bănică. Rîsete, bună 
dispoziție, momente firești. Țiriac, devenit 
ad-hoc un dirijor de artiști, era satisfăcut. 
După o vreme însă l-am surprins privindu-și 
nervos ceasul. Alte cîteva momente și pe 
fața lui se citea îngrijorarea : „Ce face, 
domnule I Vorbește de zece minute !...". S-a 
mai învîrtit puțin pe după tri
bună, apoi l-am văzut deodată m-i u 
intrînd cu un aer de joviali- p. ti /■\pte/”'| I cineva a găsit de cuviii
tate peste o replică a interpre- uUUCIN transforme procesul într-
tului de comedii, găsind o for- ————— -------------- r -
mula extrem de firească pen
tru a-l „expedia" și a aduce în fața pu
blicului o jună cîntăreață. „Era, totuși, Bă
nică I i-am spus maestrului rachetei. Publi
cul ne va ierta dacă lungim puțin progra
mul...". „Nu-i vorba de asta, a răspuns Ți
riac. O regulă bună zice că și un actor ge
nial într-un asemenea gen de spectacol 
poate fi urmărit cu intensitate și simpatie 
maximum șapte minute. Scoțîndu-I, l-am a- 
pârât și pe Bănică și programul...".

Nu știu de unde a fost reținută fatidica 
cifră de 7, întrucît psihologii oferă - în ca-

• zul oratorilor sau interpreților foarte inte- 
resanți - șanse de succes și pentru o durată 
de 40-50 minute, fapt este însă că de la 
acea întîmplare sînt tot mai des atent la ca
pacitatea noastră de a-l intui pe ascultător, 
îndeosebi pe cel tînăr. „Tovarăși, eu nici 
nu știu ce să vă spun...", l-am auzit odată—

pe unul într-un acces de sinceritate 
dar l-a apucat ora „zicînd". Și nu-i ... 
începutul doar o simplă figură tactică, 
crudul adevăr : era complet în afara temei, 
încerca să se salveze sporind vorbele... Sau, 
mai deunăzi, am asistat la un proces public. 
Aproape o mie de tineri în sală. O crimă 
se afla pe rol. Fapte cutremurătoare prin 
ele însele. Autorul, un alcoolic, era de față. 
Ce-ar fi fost mai simplu decît ca, pe un ton 
foarte sobru, să se formuleze acuzarea, să 
se asculte „părțile", să se pronunțe sentin
ța -, care a fost grea, deși meritată... Dacă 
cineva ar fi ”

naivă ; 
fusese 

ci

vrut să comenteze faptele îm
preună cu tinerii din sală, ră- 
mînea și o făcea. Dar nu, acel 
cineva a găsit de cuviință să 

‘ ' -o con- 
ferențioară cu pilde și istori
oare și, mai ales, cu sute de 

vorbe absolut inutile încît totul s-a diluat, 
spectatorii se uitau în tavan, își priveau 
ceasurile. „Uite, domnule, ai fi zis, nici o 
crimă nu-i mai mișcă pe tinerii de azi !" Dar 
ar fi fost o cruntă eroare : ceea ce-i în
ghețase, ceea ce-i adormise era logoreea, 
sau mai pe românește limbuția, limbarița. Ea 
are la bază sau forma unei anumite boli 
(cum zice Dicționarul Limbii române) sau, în 
cazurile mai bune, credința orgolioasă că 
ceilalți sînt cu totul proști...

Pentru cei ce ne socotim normali și mai 
săvîrșim, totuși, greșeala, reproduc aici o pa
rafrază de Malița după adagio-ul lui Boi- 
leau : „șlefuiți, șlefuiți, șlefuiți fără înceti
nire ar trebui tradus azi prin comprimați, 
comprimați, Comprimați neîncetat".

Și voi adăuga : mai ales în fata tinerilor !

----------------—________/
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CONSULTAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID
Consolidarea și dezvoltarea 

eontinuă a proprietății socia
liste reprezintă o condiție fun
damentală a făuririi societății 
»ocialiste multilateral dezvol
tate. a înfăptuirii politicii par
tidului de continuă ridicare a 
bunăstării materiale și spiritua
le a membrilor societății noas
tre socialiste. în ultimă instan
ță, relațiile socialiste de pro
ducție, ansamblul raporturilor 

(»ociale dintre oamenii societății 
noastre derivă din raporturile de 
proprietate socialistă.

Esențială in ansamblul rapor
turilor sociale in România con
temporană este noua calitate a 
oamenilor muncii, aceea de a fi 
nu numai producători ai tuturor 
bunurilor materiale și spirituale 
ale societății, dar și proprietari 
ai mijloacelor care produc toate 
aceste bunuri. Din această du
blă calitate, de producător și de 
proprietar ăl mijloacelor de pro
ducție Șț deci de stăpîn al în
tregii producții sociale și al în
tregii avuții naționale, se des
prind liniile generale ale per
fecționării relațiilor sociale, so
cialiste, de producție. $i, în rin- 
dul acestora, întărirea și dez
voltarea multilaterală a pro
prietății socialiste, sub ambele 
ei forme. de stat și coopera
tistă. se relevă a fi O problemă 
fundamentală, de importanță 
majoră pentru progresul întregii 
societăți.

Proprietatea socialistă se dez
voltă. în primul rînd. pe calea 
unor investiții de mari propor
ții. prevăzute în planurile de 
dezvoltare ale țării. Ca proprie
tari ai mijloacelor de producție, 
oamenii muncii sint. desigur, și 
stăpîni ai avuției naționale. Deci, 
modul în care se gospodărește 
venitul național, avuția realiza
tă în decursul unui an îi inte
resează în modul cel mai pro
priu.

Desigur, pentru întărirea și 
consolidarea proprietății socia
liste este neeesară alocarea unor 
fonduri importante din venitul

național pentru asigurarea re
producției sociale lărgite. Dubla 
calitate de producător și proprie
tar dă siguranța că prin aceste 
investiții făcute din fondul de 
acumulare se consolidează avu
ția pe care oamenii societății 
noastre o stăpînesc in comun, că 
aceste investiții sint esențiale 
progresului multilateral al țării. 
Ea oferă deplina certituduie că 
politica partidului are in vedere 
ca din venitul național Si se re
partizeze un fond de acumulare

Creșterea responsabilității oa
menilor muncii față de proprie
tatea obștească este asigurată de 
faptul că, in socialism, unicul 
izvor al proprietății personale 
este munca. Deci proprietatea 
personală poate fi creată și spo
rită numai prin însușirea de că
tre membrii societății socialiste 
a produselor muncii depuse de 
ei. La aceasta adăugindu-se, în 
aceeași zonă a asigurării unui 
nivel de trai și de confort cit 
mai ridicat, și mijloacele sociale

vieții democratice și s-a dat un 
larg cadru legal drepturilor pro- 
ducătorului-proprietar socialist 
de a participa la decizie și la 
controlul îndeplinirii hotărîrilor. 
Fiecare salariat în întreprinde
rea în care lucrează devine și 
participant la administrarea bu
nurilor încredințate, cu drepturi 
și obligații prevăzute de lege.

în dubla sa calitate de produ
cător și- proprietar al mijloace
lor de producție, fiecare' sala
riat trebuie să fie răspunzător

ÎNTĂRIREA SI DEZVOLTAREA»

PROPRIETĂȚII SOCIALISTE
corespunzător necesității ca ve
niturile reale ale oamenilor 
muncii, gradul de confort și civi
lizație al poporului să crească 
necontenit, pe măsura creșterii 
venitului național.

Dar. pentru consolidarea pro-« 
prietății socialiste este neapărat 
nevoie ca fiecare om al muncii 
să se considere coproprietar, 
proprietar colectiv. Tocmai aici 
își spun cuvîntul, alături de acti
vitatea logică desfășurată de 
partid pentru formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste, 
factorii materiali-economici de 
retribuire a muncii și mai ales 
formele și metodele participării 
maselor la conducerea activității 
economice, la decizie.

de satisfacere în comun a unor 
necesități cum sint : școli, spi
tale, policlinici, biblioteci pu
blice. case de cultură și odihnă, 
o serie de servicii publice.

Proprietatea personală este 
legată de proprietatea obșteas
că. deoarece cu cit va crește 
mai repede producția socială, 
cu atit vor spori și posibilitățile 
de însușire a bunurilor care in
tră în proprietatea personală. 
Pe de altă parte, existența pro
prietății personale stimulează 
interesul material al lucrătorilor 
față de participarea la munca 
socială, la dezvoltarea avutului 
obștesc.

în țara noastră au fost create 
formele organizatorice necesare

de bunul mers al producției so
ciale, o îndatorire a sa de prim 
ordin fiind „apărarea și buna 
gospodărire a bunurilor proprie
tate socialistă“. Legea organiză
rii și disciplinei muncii în uni
tățile socialiste de stat prevede 
răspunderea conducerii între
prinderilor ....în fața statului și
a colectivelor de salariați din 
cadrul acestora pentru organiza
rea judicioasă a întregii activi
tăți, pentru integritatea avuției 
obștești și buna gospodărire a 
fondurilor materiale și bănești..." 
Dar pentru ca o astfel de lege 
să fie înțeleasă și respectată 
este nevoie de o susținută mun
că de educație centrată pe sti
mularea spiritului de răspunde-

re al tuturor oamenilor muncii 
față de o bună gospodărire a 
potențialului material și uman, 
a spiritului de consecvență In 
apărarea avuției sociale.

tn socialism dubla calitate de 
proprietar și producător a sala- 
riaților implică cel puțin două 
aspecte esențiale : 1. folosirea 
rezultatelor muncii și 2. respon
sabilitatea in desfășurarea acti
vității. Dubla calitate de produ
cător și proprietar are ca efect 
direct apariția și dezvoltarea 
democrației socialiste ca trăsă
tură de bază a boii societăți. De
mocrația socialfstă, și cu deo
sebire democrația economică, 
este legată necesar de respon
sabilitatea socială a fiecăruia, 
de grija pentru respectarea le
galității socialiste. Vorbeam mai 
sus despre asigurarea cadrului 
organizatoric instituțional al u- 
nei participări democratice. Dar 
prin simpla creare a acestui ca
dru nu înseamnă că se gene
rează obligatoriu și o reală par
ticipare democratică. Aici inter
vine un factor extrem de im
portant — responsabilitatea și 
primatul interesului social. Pen
tru a-1 atinge este nevoie de o 
susținută muncă, de stimulare a 
opiniei oamenilor muncii, de 
asigurarea unei opinii compe
tente permisă doar de o bună 
informare asupra realităților so
ciale, de o înaltă calificare pro
fesională. Formarea unei astfel 
de răspunderi sociale este efec
tul unei munci delicate și 
manente de educație și 
pagandă de care depinde 
necesitate pasul următor 
evoluția societății noastre 
liste. O înaltă răspundere 
lă a
tății este un deziderat care, o- 
dată realizat, reprezintă o pu
ternică forță motrice a dezvol
tării societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

tuturor membrilor

per- 
pro- 

cu 
spre

socia- 
socia- 
socie-

DORINA TURCÜ
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Curiozitatea omului pentru 
lumea înconjurătoare este 
nemărginită. Dacă zonele din 
vecinătate le are mai „la în- 
demîna“ simțurilor sale, spa
țiile îndepărtate, extraterestre, 
rămin în universul de
căutări și ipoteze, univers 
pe care și-l apropie prin cele 
mai deosebite aparate. Pentru 
mijlocirea cunoașterii de că
tre cît mai multe persoane (o 
acțiune de masă, deci), au 
fost, construite și observatoa
rele 
cest 
Baia 
care 
scop 
facilitează cunoașterea feno
menelor cerești atât publicu
lui cît și specialiștilor.

Foto : AGERPRES

populare. Dovadă și a- 
planetarium, ridicat la 
Mare — un complex în 
se observă cupola-tele- 
și sala de proiecții, care

ADAM RESPONSABIL
LA „EVA“

(Urmare din pag. 1.)

nu! De bună seamă, nimeni nu 
ar susține o asemenea utopie, 
totuși anomalia persistă de ani 
de zile fără ca cineva să observe. 
In toate unitățile amintite, acti
vitatea o desfășoară femeile, ele 
duc, cum se spune, greul. Cu 
toate acestea, ele nu au acces la 
funcția de conducere care a de
venit de mulți ani încoace mo
nopolul unor indivizi capabili în 
orice moment să schimbe o uni-

tate eu alta pentru a-și menține 
posturile. Ar avea destule de fă
cut și tn această funcție, dar o- 
bligațiile Ie pasează cu abilitate 
subalternelor. Sd lucreze alături 
de ele? Nici vorbă. „Asta-i înjo
sire !“ exclamă ei iritați, cunos- 
cîndu-și doar două atribuții: să 
încaseze salariile și să-și facă sim
țită autoritatea. Un exemplu e- 
locvent de cum se comportă un 
astfel de răsfățat al soartei ni-l 
oferă Nicolae Duca, responsabi
lul bufetului din Piața de alimen
tație a orașului. Cea mai mare 
parte a zilei și-o petrece admi- 
rind printre pleoapele... buhăite 
de băutură, forfota mulțimii. 
Treaba în unitate merge strună, 
nu are nici o grijă, pentru că a- 
colo lucrează femei harnice, pri
cepute. Cînd se satură de privit, 
urcă în mașină (în doi ani a 
schimbat trei mașini, ce să-i faci, 
omul prosperă), și pornește la 
plimbare. Cînd nu-i mai priește 
nici periplul, caută nod în papu
ră celor pe care-i întâlnește in 
cale. A făcut rost, nu se știe 
cum, de un baston de cauciuc 
pe care îl încearcă aproape zil
nic pe spinarea cuiva (acum nu-l 
mai are, pentru că i l-a confiscat 
miliția) așa a ajuns „să nu mai 
înregistreze nici o reclamație din 
partea consumatorilor“, după 
cum însuși mărturisește. Evident, 
cine mai îndrăznește, să-i ceară 
condica de vreme ce știe că-1. 
așteaptă pumnii și bastonul. Nici 
salariatei^ unității nu scapă aten
ției sale : le înjură, le îmbrîncește, 
le jignește, după bunul plac, ști
ind că sint fără apărare. Miliția 
l-a amendat de mai multe ori, 
dar celelalte organe locale nu 
intervin oîtuși de puțin (este sus
pectă o asemenea indeferențâ!) 
lăsîndu-l pe huligan să terorizeze 
pur și simplu consumatorii, sub
alternele. Cu siguranță dacă 
locul lui s-ar ;
bufetul n-ar fi avut trista faimă 
de azi. Dar aceasta nu este decît 
o frîntură din fizionomia, morală 
a acestui nemaiîntilnit Duca pe 
post de responsabil. Am omis să-i 
amintim aerele de cuceritor pe 
care și le arogă. Din vîrful pira
midei unde s-a cocoțat perseve
rent și dibaci consideră că sala
riatele sint niște bunuri ce-i a- 
parțin, de care poate să profite 
cum vrea și cînd vrea. Femeile, 
mai ales tinerele, trebuie să-i ca
dă la picioare, să-i ofere sufletele 
și trupurile. Și cine refuză nu 
are zile bune : ori pleacă de bună 
voie, ori este dată afară. In nici 
doi ani de cînd conduce bufetul, 
pe aici s-au perindat 42 de sala
riate, cifră care depășește de trei 
ori efectivul unității. Multora le-a 
venit greu să plece, știind că la 
alte unități șefi sînt toți bărbați 
și că nu le așteaptă o situație 
mai bună. Conducerea întreprin
derii comerciale de stat pdntru 
alimentație publică Deva rămâne 
nepăsătoaie în fața acestui exod 
tăcut și dureros de la o unitate 
la alta, preferind să sacrifice in
teresele a zeci de tinere pentru 
a menține în funcție pe Duca și 
pe alții de teapa lui. Deși îi sînt 
bine cunoscute obiceiurile, a fost 
adus de la periferie în centru iar 
acum i s-a încredințat și coordo
narea altor unități de pe faza 
municipiului. Să ne mai mire a- 
tunci că In alimentația publică 
din acest oraș se produc atîtea 
drame familiale, atîtea divorțuri, 
atîtea alte fenomene cu profunde 
implicații de ordin social ? Prin 
exemplele de mai sus, nu ne-am 
propus nicidecum să lovim în 
niște oameni, ci să prezentăm si
tuația anacronică, gravă care le-a 
generat. Acești responsabili cu 
aere de stăpini trebuie să fie de
tronați, locurile rămase vacante, 
se cuvin femeilor, salariatelor 
harnice și pricepute care se dis
ting printr-o activitate ireproșabi
lă, prin cinste și corectitudine. 
Susținem aceasta nu numai pen
tru că specificul muncii este de 
așa natură, ci și pentru că secto
rul la care ne referim este susți
nut în primul rind de femei. Se 
vorbește de promovarea femeii 
dar tocmai acolo unde există con
diții măsurile întîrzie. De ce?

cooperativa
agricolă

și a prosperat
ograda lui

Pe urmele

CLASA A X-A A
ȘCOLII GENERALE

li*

întrebațiw

șeful de fermă
Poate dinsul

scrisori 
privire 
și cali-

să știe ceva

materialelor publicate
adoptarea de măsuri pentru re
cuperarea tuturor pagubelor a- 
duse avutului obștesc. Pentru 
recuperarea unor debite, s-au 
dat dispoziții de obligare la des
păgubiri și urmează a fi execu
tate în cel mai scurt timp.

Biroul executiv al Uniunii 
dețene a C.A.P. și organele 
munale de partid și de stat, 
măresc aplicarea în practică 
măsurilor stabilite pentru recu
perarea paguhelor și ajută noul 
consiliu de conducere în întări
rea Ordinei și disciplinei.

DACA ABSOLVIȚI

PETRE ȘUI.EA, 
vicepreședinte 

al U.J.C.A.P. Maramureș 
I

Din partea Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de pro
ducție Maramureș am primit 
răspuns la articolul: ,„4 gospo
dărit cooperativa agricolă și a 
prosperat ograda lui“, publicat 
in „Scînteia tineretului“ din 21 
noiembrie 1973. „Cele relatate 
in material au fost cercetate la 
fața locului de tov. Sas Mihai — 
șeful oficiului juridic al Uniunii 
județene a C.A.P., Dobrican loan, 

pentru agri- 
împreună cu 
de partid și 
următoarele: 
Maxim Ghe- 

Maxim

inspectorul Băncii 
cultură Baia Mare, 
organele comunale 
de stat, recul tind 
• Fostul președinte 
cnghe, contabila-șefă 
Silvia și inginerul Dumitraș loan 
au angajat și recepționat în mod 
ilegal lucrarea de alimentare cu 
apă la sectorul zootehnic, pro
ducând un prejudiciu unității în 
sumă de 8 052 lei. • Tot ca ur
mare a lipsei de răspundere față 
de avutul obștesc, manifestată 
de Maxim Gheorghe, Maxim Sil
via și irig. Dumilraș loan, un 
motor stabil care acționa agrega
tul de irigat, a fost folosit nera- 
țional, fapt pentru care s-au e- 
fectuat reparații în valoare de 
2 771 lei • S-a mai propus spre 
imputare contravaloarea borho
tului degradat în sumă de 808 
lei, fostului președinte Maxim 
Gheorghe • De asemenea, din 
dispoziția președintelui, ingine
rului și contabilei șefe s-au a- 
cOrdat ilegal 13150 norme con
venționale. pentru acoperirea ți
nui saivan, construirea casei cio
banului și alte lucrări, producîn- 
duse astfel un mare prejudiciu 
avutului obștesc • Ca urmare a 
aplicării unor prețuri ilegale, 
președintele C.A.P. și-a însușit 
suma de 808 lei din valoarea u- 
nor produse. în concluzie, se 
confirmă cele relatate în ziarul 
dumneavoastră despre activitatea 
și comportarea fostului preșe
dinte al C.A.P. Făreașâ, Maxim 
Gheorghe. Toate cazurile semna
late în urma reviziei de fond 
sînt în curs de urmărire penală. 
Odată cu terminarea acestei ac
țiuni se vor lua măsurile cores
punzătoare. în prima adunare 
generală a membrilor coopera
tori, se vor dezbate și propune

Zilele trecute am primit răs
punsul Comitetului județean Vîl
cea al U.T.C. la fotoancheta pu
blicată în „Scînteia tineretului“ 
nr. 7492, a cărei temă era întrece
rea utecistă la sate, lată conținu
tul răspunsului: „Pentru ca obi
ectivele stabilite în cadrul între
cerii „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“ să fie cunoscute 
de către toți tinerii în urma publi
cării articolului amintit, am efec
tuat analize la toate organizațiile 
U.T.C. de la S.M.A. la care au 
participat membrii secretariatu
lui comitetului județean al 
U.T.C. și am repartizat activiș
tii pe stațiunile de mecanizare 
a agriculturii pentru a acorda 
ajutor concret în realizarea 
obiectivelor care și le-au stabi
lit organizațiile U.T.C. în cadrul 
întrecerii. Cu acest prilej artico
lul publicat in „Scînteia tinere
tului“ a fost dezbătut în toate 
organizațiile U.T.C. de la sate. 
Problemele ridicate în material 
a mobilizat marea majoritate a 
Organizațiilor U.T.C. la intensi
ficarea muncii politice în rîndttl 
tinerilor pentru a dezvolta la 
aceștia răspunderea față de în
deplinirea sarcinilor profesionale 
de la locul de muncă.

Vă mulțumim pentru sesizări
le făcute și vă invităm să reve
niți la Vîlcea.

Nicușor Moroîanu — Brăila : 
Ai căutat în bibliotecile din o- 
rașul dumitale lucrarea „Psiho
logia generală“ sub red. prof. 
Al. Roșea ? Cartea a apărut in 
1966 și s-a epuizat încă de la a- 
pariție, dar s-ar putea găsi la 
bibliotecă. Indicat este și ma
nualul de psihologie pentru li
ceele pedagogice, mai dezvol
tat decît cel din liceu. Poate că 
îl găsești la liceul pedagogic din 
oraș sau la librărie care difu
zează manuale școlare (autori : 
P. Popescu Neveanu și E. Fis- 
chebein). în cazul in care nici 
această soluție nu se dovedește 
adecvată. adresează-te biblio
tecii Institutului pedagogic din 
Galați (str. Gării nr. 63 tel. 
1 23 52 sau 53) cu rugămintea de 
a-ți aproba un împrumut. Acolo 
cartea nu poate lipsi. Licențiații 
în psihologie pot funcționa in 
principiu, ca profesori de psiho
logie, psihologi clinicieni (în 
instituțiile sanitare) psihologi 
școlari, psihologi industriali.

scris, să eviți „floricelele" care 
dau examinatorilor impresia că 
vrei să înlocuiești ideile cu 
vorbe goale. Propune-ți anumite 
teme și exersează-te în
truirea lor. Iți urez succes 
negreșit ține-mă la curent cu 
„desfășurarea ostilităților“, 
nu lăsa descurajarea să ciștige 
partida.

cons- 
Și

Și

V. SUCIU
prim secretar al Comitetului ju

dețean Vîlcea al U.T.C.

Tamara Aramă — Tg. Neamț : 
Fără îndoială, dragă Tamara. o- 
boseala sau cum ii spunem noi, 
psihologii. suprasolicitarea a 
fost vinovată de eșec. Este chiar 
de mirare că avînd în trecut o 
boală ca aceea despre care-mi 
scrii, ai putut face față atitor 
sarcini și lua totuși o medie a- 
tît de mare la bacalaureat. Dacă 
vrei să știi părerea mea. este 
indicat să te mai prezinți o dată 
Ia examen fără a renunța la în
deletnicirea actuală. In ceea ce 
privește tehnica pregătirii, re
zultate bune dau sintezele alcă
tuite după mai multe izvoare în 
care să fie consemnat esenția
lul. Au apărut în ultimii 
meroase lucrări privind 
literară, colecția Liceum 
de studii introductive,
culegeri de texte utile atingerii 
scopului pe care ți l-ai propus. 
Ai grijă să lași Ia o parte a- 
mănuntele și să reții esențialul 
din ceea ce citești. îndeosebi, 
caută să-ți formezi un stil clar, 
concis, să te exprimi corect în

Dacă te pricepi bine de tot la 
matematici (in general, nu numai 
la probabilități) și ăi un inte
res real pentru fenomenul eco
nomic și pentru implicațiile sale 
politice, sociale, psihologice și 
general umane — sint de acord 
cu ipoteza dumitale deși nu mă 
pot opri să constat că ea este 
tot rodul unei păreri de o clipă. 
Matematica nu este îndestulă
toare economistului ciberne- 
tician, deoarece el nu este ma
șină, ci om, iar cifrele îi apar cu 
semnificații umane. Dacă totuși 
interesul dumitale depășește 
problemele distractive cu posi
bilități prezintă-te la Faculta
tea de calcul economic și ciber
netică economică din cadrul A- 
cademiei de studii economice din 
București (Piața Romană nr. 6. 
telefon ’ 11 06 10 — interior 119) 
la secția de cibernetică econo
mică. în sesiunea din 1973 s-a 
dat examen de admitere pentru 
această secție la : matematică 
(algebră, trigonometrie, elemente 
de analiză matematică — scris și 
oral), economie politică s'au sta
tistica teoretică și economică Ia 
alegere (scris), 
mine decit să-ți urez 
Ceea ce și fac !

întrucit în numeroase 
ni se cer informații cu 
la posibilitățile de studii 
ficare pentru absolvenții școlii 
generale de zece ani. ne-am 
adresat Ministerului Educației 
și învățămîntului.

Am aflat, astfel, că cele cîteva 
mii de absolvenți din promoția 
1974 ai școlii generale de zece 
ani vor avea același regim ca 
și promoțiile anterioare.

Adică :
Absolventul școlii de zece ani 

are posibilitatea să se înscrie la 
o școală profesională în mese
ria dorită, poate în una tangen
tă cu practica productivă pe 
care a desfășurat-o in timpul 
școlii, în ultimii doi ani îndeo
sebi. E bine ca alegerea să se 
oprească asupra unei școli pro
fesionale din rețeaua școlară de 
învățămînt a localității respecti
ve ori a județului, încît, după 
dobîndirea calificării, tinărul să 
lucreze tot în perimetrul jude
țului său. 
timp util 
lesionale 
precum și 
re, dar este recomandabil ca 
tinerii să se orienteze, avind 
drept ghid actuala rețea a șco
lilor profesionale ; diriginții trs-

Vor fi comunicate in 
rețeaua școlilor pro- 
care vor funcționa, 

condițiile de admite-

buie să fie in măsură să le în
lesnească elevilor cunoașterea 
acesteia.

O altă posibilitate de conti
nuare a. calificării este ucenicia 
la locul de muncă, organizată 
in sistemul învățămîntului nos
tru postgeneral. Vom reveni cu 
amănunte privind domeniile 
unde se organizează ucenicia la 
locul de muncă, dar și acum, 
prin forurile județene școlare, 
pot fi cunoscute locurile unde 
se desfășoară ucenicia Ia locul 
de muncă.

Există și o a treia variantă : 
înscrierea la cursuri de califi
care de scurtă durată organi
zate de “...........................
vederea 
forței 
privind 
de scurtă durată (care se orga
nizează în raport cu nevoile de 
cadre ale întreprinderilor și în 
perioade stabilite de către a- 
cestea) pot fi luate de la direc
țiile județene ale forței de 
muncă, precum și direct de la 
întreprinderi. Școlile, însă, ar 
trebui să se intereseze ele în
sele și să procure asemenea in
formații pentru a înlesni elevi
lor săi cunoașterea ofertelor
adresate de către producție.

către întreprinderi in 
acoperirii, necesarului 

de muncă. Informații 
desfășurarea cursurilor

ADMITEREA
A

>•
de SEN ALEXANDRU

o- 
!a 
u- 
să

Nu-mi mai ră- 
succes.

siguranță dacă în 
fi aflat O femeie

ani nu- 
analiza 
cuprin- 
sinteze,

Elena Neagoe — județul Vîl
cea : „Deosebit de interesante 
pinîile dumitale cu privire 
întîmpinarea vieții în pragul 
șii fără să o mai aștepți
bată. Oamenii își aleg adeseori 
biografia viitoare după cele mai 
heterogene criterii fără o relație 
logică nemijlocită cu premisele 
de la care pornesc. Apoi vine 
trezirea și uneori ratarea. Da, ai 
dreptate, opțiunea profesională 
este mult prea importantă ca 
să o lăsăm pe seama întîmplă- 
rii. a vanității, a snobismului 
sau a modei.

Rus Florinei — Jibou — jud. 
Sălaj : în anul 1973 concursul 
de admitere la secțiile de arhi
tectură și urbanism s-a organi
zat pentru învățămîntul de con
ductori arhitecți cu examen în 
două etape : I-a. eliminatorie 
cu probe practice de aptitudini 
la desen tehnic și desen liber, a 
Il-a, cu examen scris și oral, la 
matematici (algebră, trigonome
trie, geometrie plană și in spa
țiu). Dintre conductorii 
tecți obsolvenți ai anului 
examen de diplomă, un 
procentaj de Ia toate
de conductori arhitecți sint ad
miși în învățămîntul de 
tecți. la Institutul 
din București.

La problema 
dintr-un liceu in 
pricep.

arhi- 
III, cu 
anumit 
secțiile

ârhi-
de arhitectură

transferurilor 
altul nu mă

AÎN ÎNVÀTÀMÎNTULV V

SUPERIOR 1974
Broșura care prezintă în fie

care an rețeaua școlii superioa
re, condițiile de admitere, pro
gramele disciplinelor de concurs 
se va publica, cel mai tîrziu. în 
a doua jumătate a lunii aprilie. 
Pînă la apariția noii broșuri, ti
nerii pot lua ca punct de reper 
desfășurarea concursului ediția 
— 1973, întrucit, după cum sîn- 
tem informați, nu vor exista 
modificări esențiale în modul dé 
organizare a concursului. în 
programă, nici în ceea ce pri
vește condițiile de admitere ; 
atunci cînd unele modificări vor 
surveni, totuși, ele vor fi comu
nicate în timp util tinerilor.

Putem face recomandarea ca 
cei interesați, să consulte, orien
tativ, broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior — 1973“. 
Broșura ar trebui să existe in

bibliotecile școlilor, la sediile 
facultăților : candidați! pot ape
la și la actualii studenți ai anu
lui I pentru a și-o procura, in- 
trucît în comerț nu mai există.

Mulți dintre viitorii candidați 
la concurs s-au înscris de acum 
la cursurile de pregătire orga
nizate. de regulă, pe lingă fie
care facultate. Iată o posibilita
te în plus de a afla informații 
privind concursul de admitere. 
Consiliile U.A.S.C. din institute 
ar putea lua inițiativa de a or
ganiza puncte de consultații 
pentru viitorii studenți.

în ce ne privește, avem pro
misiunea Ministerului Educației 
și învățămîntului că vom primi 
operativ informațiile referitoare 
la noutățile ce vor surveni in 
desfășurarea concursului.

l
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Am lucrat o zi

LA SERVICIUL APROVIZIONARE
PROFIL ARMONIOS, 

COMPLET
— In ce măsură și în ce condiții este posibilă, în epoca 

contemporană, formarea tînărului ca posesor — în același 
timp — al unei culturi profesionale, specifice, și a unei 
culturi generale, corespunzătoare omului modem ?

Răspunde conf. univ. TAMARA DOBRIN,

ÎNTREPRINDEREA DE 
VENTILATOARE-BUCUREȘTI

Universitatea

— Temeinică însușire a profesiunii, specia
lizare și integrare în cultura de specialitate 
fundamentală, mobilitate și receptivitate față 
de progresul neîntrerupt al științei și tehnicii, 
înțelegere profundă a responsabilității sociale, 
disciplină și putere de muncă, inițiativă crea
toare, cinste și demnitate, patriotism fierbinte, 
spirit de dreptate și echitate socială, modes
tie, simplitate și gust pentru frumos... și încă 
numeroase alte trăsături bogate în conținutul 
lor uman, socialist, profilează dimensiunile de 
azi și de mîine ale omului epocii noastre. Toa
te aceste dimensiuni, deloc izolate și limitate 
la un nivel static, se construiesc și reconstru
iesc mereu în plămada vie a vieții și activi
tății începînd cu prima copilărie, anii de școa
lă, munca profesională, civică, politică, viața 
de familie, cu un cuvînt, în educația perma
nentă. Dar încă din anii adolescenței, con
strucția dimensiunilor multiple și unificarea 
lor — singura capabilă să închege o personali
tate — constructorul nu e numai procesul din 
afară, formativ, influența, ci este înăuntru, 
este fiecare, adolescent, tinăr. Tocmai de el, 
de năzuința de a se modela, de a dobîndi prin 
învățare și aplicare dimensiunile necesare azi 
și mai ales mîine.

Tînărul intră în stăpînirea modelelor nece
sare ale personalității multilateral dezvoltate, 
alege, optează, tinde activ să le ajungă și chiar 
depășească.

O cale, deci, pentru progresul neîntrerupt 
al însușirilor sale de gîndire, acțiune, simțire, 
voință, de om profesional calificat, perfecțio
nat, dar și cetățean, om politic, tovarăș și 
prieten, o constituie conștiința adîncă a nece
sității multilateralității sale. Simpla interiori
zare a modelului nu e însă suficientă. Apari
ția. dezvoltarea și perfecționarea continuă a 
fiecărei dimensiuni de personalitate se obține 
prin acțiuni specifice, antrenamente, obișnuințe 
trainice.

București

In fața permanentei dileme — timpul și e- 
xigențele majore ale specializării, profesiona
lizării în pas cu noile tehnologii și sarcini pro
ductive, soluția pare greu de găsit. Dar așa 
cum nimeni nu renunță, în orice condiții, la 
satisfacerea foamei, numai foamea, nevoie or
ganică de nou în sfera cunoștințelor de stric
tă specialitate, de cele ce fac parte din tezau
rul de cunoaștere al secolului, de valorile ne
muritoare ale spiritului uman, ne vor da solu
ția de a găsi în zilele, săptămînile și lunile 
anului, modul de satisfacere. Nevoia de cul
tură în sensul plenar se formează prin de
prindere, devine obișnuință și ne împinge că
tre exersarea permanentă, de-a lungul vieții, 
a forțelor noastre fizice și psihice.

Timpul nostru va fi mai bine folosit, mai 
bogat, viața va avea o unitate firească, pro
fesiunea, viața particulară și cea a societății 
vor pătrunde firesc și permanent ființa noas
tră, transformînd-o în sensul logic al progresu
lui și dîndu-i căi variate de afirmare și inter
venție creatoare.

Problema dimensiunilor personalității și a 
căilor de rezolvare se pune în termeni egali 
pentru toți membrii societății noastre. Numai 
că în anii proprii de pornire, formare, mode
lare, în anii in care efectele acțiunilor se ob
țin firesc, repede și mai bine, în anii tinereții, 
se învață modelele, mijloacele, se statornicesc 
nevoile de autoformare.

Pledăm deci pentru înțelegere, cu răbdare 
și perseverență, a rolului fiecărui tinăr în fo
losirea la maximum și cu cele mai bune efecte 
a condițiilor oferite de societatea noastră, 
pentru continua perfecționare profesională și 
progresul în nivelul de asimilare a culturii 
generale, în făurirea unui om social complet, 
armonios.

Este o problemă de opțiune, de autoconști- 
ință, de pregătire azi pentru mîine.

DISCIPLINA, 
o forma de conduită
pentru fiecare tinăr

— In ce constă disciplina ? Se confundă aceasta cu 
conformismul ? Cum se împacă disciplina cu afirmarea 
personalității ?

Răspunde lector dr. EMIL VERZA,
Universitatea București

Acum, după ce am cunoscut activitatea biroului de 
aprovizionare de la întreprinderea de ventilatoare din 
Capitală, aș îndrăzni să compar acest loc de muncă 
cu un comandament. Un comandament cu rol de su
praveghere, intervenție, coordonare. Toate, pentru ca 
producția să nu înregistreze nici o stagnare.

Am intîlnit la această întreprindere, o particularitate: 
comenzi cu termene extrem de scurte. Noile obiective 
și capacități puse în funcțiune au nevoie de ventila
toare. Și le vor cît mai rapid. Așa incit planul de fa
bricație se schimbă des. Cu toate acestea aproviziona
rea cu materii prime, subansamble, piese și scule se 
desfășoară normal. Cum 7 Vom vedea din secvențele 
de mai jos :
• Dispecerul șef constată că pentru un ventilator 

destinat uneia din unitățile Ministerului chimiei, lip
sește tabla de o anume calitate. De ce 7 Inițial tabla 
specială de care este vorba nu a fost specificată în 
lista de materiale. Vina aprovizionării 7 Nicidecum. Dar 
trebuie ca acest birou — de aprovizionare — să inter
vină. Tehnicianul principal Dumitru C. Dumitru pune 
mina pe telefon. Citeva încercări, explicații la unele 
din întreprinderile Capitalei. Receptivitatea vine din 
partea întreprinderii de mecanică fină. „Eram aproape 
sigur — zice de-a dreptul fericit tehnicianul Dumitru — 
că nu ne vor lăsa. Slnt buni colaboratori“. Peste citeva 
ore pe poarta întreprinderii intra tabla atît de mult 
așteptată.

• Iar problema cu oxigenul ! — spuhe la un moment 
dat Vasile Vilcu, șeful biroului. Cu alte cuvinte, fur
nizorul — Fabrica de oxigen Buciumeni — ii pune din 
nou în încurcătură pe cei de la ventilatoare. Se ape
lează la fabrica de oxigen Cățelu-București care înțe
lege situația și oferă 40 de tuburi de oxigen. Dar, pen
tru aceasta a fost nevoie ca un om să-și întrerupă alte 
treburi, să repare neglijența celor ce nu înțeleg să-și 
onoreze corespunzător contractele.
• „Alo, ventilatoarele ? Sint „Semănătoarea". Mate

rialele mele zac la dumneavoastră in curte și întreprin
derea are nevoie de ele". „Veniți la noi, descurcăm 
problemele. Vă așteptăm". Aflînd despre ce-i vorba 
stai și te întrebi cum de pot unii oameni să încurce 
atît de bine lucrurile. Combinatele siderurgice Reșița 
și Galați expediază în același vagon materiale desti
nate mai multor întreprinderi, deși la rîndul lor și ce
lelalte întreprinderi au linii de garare. Așa se face că 
se ajunge la așteptări îndelungate, la rătăciri și pier
deri de materiale.
• De la „registratură“ sosește o adresă din partea 

Grupului industrial de petrochimie Pitești. După ce a 
solicitat un anume ventilator pentru care serviciul cons- 
tructor-șef a indicat un tip de electromotor, beneficia
rul se răzgindește și anunță că a introdus fișă de im
port. Ce veți face acum 7 „Noi am comandat motorul 
la „Elcctroputere" și corectitudinea ne impune să-1 pri
mim. Dar îl vom avea în stoc și voi aștepta un aii 
beneficiar“.

Sint doar citeva aspecte din munca celor opt sala- 
riați ai biroului de aprovizionare. Aspecte cu care ei 
sînt confruntați zi de zi. Dacă le rezolvă 7 Poate că 
exemplele de mai sus nu sint suficiente pentru a găsi 
răspunsul. Deci, să precizăm : lună de lună întreprin
derea și-a depășit sarcinile de plan, producția nu a în
registrat opriri. Sculele au fost aduse din nu știu care 
colț de țară in maximum 24 de ore. Materialele neso
site la timp din import au fost împrumutate de la di
verse întreprinderi

— Ce vă dă cel mai des bătaie de cap 7 — îl întreb 
pe tehnicianul D. Dumitru.

— Lipsesc achizitorii de materiale. Beneficiarii ne 
înapoiază contractele cu .»uită-întirziere.. .Unele între
prinderi. ca de exemplu 1 Mai — Ploiești refuză pur 
și simplu să onoreze comenzile.

— Unde se lucrează bine există loc de și mai bine. 
Ce măsuri ar putea îmbunătăți activitatea de aprovi
zionare 7

— înainte de toate o colaborare mai strînsă între 
serviciile constructor-șef și tehnolog pe de o parte și 
între aceștia doi și aprovizionare pe de altă parte. 
Aceasta, pentru a fi și noi anunțați din timp de even
tualele modificări constructive care implică și schim
bări în specificațiile de materiale. Un alt aspect, ne
glijat uneori, ține de asigurarea mijloacelor de trans
port. Chiar azi ați văzut cum una din mașinile care 
urma să efectueze un transport de materiale, a ră
mas în pană pe ruta București—Alexandria in timpul 
unei curse cu muncitori. Poate că ar fi bine ca trans
portul salariaților să se efectueze tot mai mult cu auto
buze I.T.A., degrevînd astfel mijloacele proprii de 
transport de alte sarcini decît acelea destinate direct 
producției.

IOAN VOICU

Intrăm la atelierul bobinaj de la „transformatoare 
mici“ și mijlocii.

— Ni s-a dat un anumit plan scriptic, — aveți de fă
cut asta și asta ni s-a spus — dar n-am primit nici 
30 la sută din materialele necesare pentru a-1 îndeplini, 
ne declară maistrul Constantin Preda. Au trecut deja 
două decade și o parte din oameni n-au lucrat încă 
nimic pentru plan. N-au avut cu ce 1 In special bobi- 
najele ne lipsesc. Avem de executat, de exemplu, 60 de 
transformatoare de 1600 kva, dar materialele pentru 
ele nu ne-au venit încă. Am ajuns în situația că nu 
mai știu ce să fac cu oamenii. Le dau să inventa
rieze niște materiale, să execute doar cîte o bobină în 
loc de trei și să abandoneze treaba la jumătate pentru 
că nu mai au cu ce o continua. Mîine, de exemplu, 
nu știu ce vor face. Dacă nu ne vine nimic la noapte, 
vom sta degeaba. O parte din oameni au intrat în gol 
de lucru.

Nici la secția L.D.E. lucrurile nu stau mai bine.
— Am deschis front de lucru pentru 13 locomotive, 

dar nu avem materiale nici pentru una, ne spune Ion 
Petrescu, de la atelierul bloc-aparate.

— Ce materiale vă lipsesc ?
— Vreți să le notați pe toate ? Scrieți: Ca

blul cu secțiunea de 150 mm2, de la I.C.M.E. 
București. Ieri, tovarășul director . general al centralei 
de care ține I.C.M.E., ing. Alexandru Nicula a primit 
din partea noastră o machetă de locomotivă Diesel e- 
lectrică pe care am scris „Din partea colectivului fa
bricii de locomotive care are mare nevoie de cabluri“. 
S-o păstreze pe birou, să nu ne uite nici un moment. 
Ne-a promis că în cîteva zile le vor expedia. Dacă sosește 
cablul, vom sta zi și noapte — asta să nu scrieți —

ȘANTIERUL NAVAL-GALAȚI

— Disciplina nu 
se raportează nu
mai la copii, la 
școlari, așa cum 
sîntem tentați u- 
neori să o facem, 
în fapt, ea are o 
sferă mult mai lar
gă și se referă în 
egală măsură, atît 
la copii, la tineret, 
cît și la adulți. A fi 
disciplinat înseam
nă a respecta anu
mite reguli, norme 
de comportare, atît 
{>e stradă, în mij- 
oacele de trans

port, la școală, la 
locul de muncă, cît 
și în familie. Disci
plina este aceeași 
pentru toți mem
brii societății, indi
ferent de locul pe 
care-1 ocupă pe 
scara ierarhiei so
ciale. Dar trebuie 
avut în vedere că 
disciplina nu în
seamnă un confor
mism rigid față de 
anumite norme sta
bilite, ci presupune 
îmbinarea foruri
lor și acțiunilor in
dividuale cu cerin
țele normelor so
ciale, in perspecti
va realizării aspira
țiilor sale.

Ca atare, disci
plina implică res
pectarea de către 
individ a regulilor 
stabilite la locul de 
muncă, a îndepli
nirii îndatoririlor 
față de colectiv,

inițiativă și punc
tualitate în muncă, 
energie și stăpînire 
de sine, autocon
trol și, în ultimă 
instanță, unitate în
tre gîndire și con
duită. Ca latură a 
conduitei umane, 
disciplina este o 
manifestare a acti
vității psihice a 
omului, în perspec
tiva afirmării perso
nalității sale. Un 
om disciplinat are 
o anumită tărie de 
caracter, o persona
litate bine contura
tă și riguroasă. 
Disciplina tînăru
lui se verifică cel 
mai bine cu ocazia 
unor situații difici
le, cînd apar îm
prejurări neprevăzu
te care solicită 
eforturi considera
bile. Dar aceasta 
nu înseamnă că ea 
este necesară 'nu
mai în momentele 
cruciale ale vieții, 
ci în permanență, 
în activitatea obiș
nuită a omului, de 
zi cu zi. ,

A. S. Makarenko 
spunea că discipli
na constituie mobi
lul prin care colec
tivul își duce sarci
nile la bun sfîrșit, 
că asigură liberta
tea individului pen
tru că îl situează 
într-o postură mai 
sigură, de aceea 
mai liberă. La

omul disciplinat 
există unitate între 
conștiință și con
duită, ceea ce în
seamnă înțelegerea 
necesității discipli
nei și a conduitei 
normale. Aceasta 
înseamnă că tînărul 
se comportă ca un 
„sistem de auto
reglare“, a cărui 
conduită este ca o 
oglindă în care se 
reflectă conținutul 
și bogăția sau sără
cia vieții sale spi
rituale.

Comportarea pre
supune realizarea 
unei simple inte
grări în condițiile 
mediului ambiant 
și cu precădere în 
cel social, ceea ce 
duce la compatibi- 
lizare cu normele 
de conduită civică, 
cu cerințele pro
gresului social. Or, 
aceasta duce toc
mai la stabilirea u- 
nor raporturi de co
respondență activă 
și originală, între 
convingerile, senti
mentele și ideile 
fiecărei persoane în 
parte la ceea ce so- 
ciétatea aspiră și 
realizează. Condu
ita disciplinată an
gajează sentimentul 
de responsabilitate, 
spiritul critic și dis- 
cernămîntul.

In acest context, 
se poate afirma că

disciplina în gîndi
re și acțiune este o 
conduită pentru 
realizarea bunurilor 
materiale și spiri
tuale ? Opere ne
muritoare au fost 
elaborate de spirite 
organizate, discipli
nate, ca cele ale lui 
Shakespeare, Di- 
kens, Baudelaire, 
Tolstoi, Rembrant, 
Goya, Eminescu, 
Luchian, Grigores- 
cu, Brâncuși ș.a.

în unele cazuri, 
indisciplina este 
pusă pe seama ma
nifestărilor „tinere
ții“, dar se uită fap
tul că educația în 
această direcție în
cepe încă din fami
lie și grădiniță și 
capătă valențe noi 
la vîrsta tinereții. 
Tînărul trebuie să 
capete implicit în 
structura sa psihică 
ordinea în muncă, 
respectul pentru el 
și pentru cei din 
jur, respectul pen
tru colectiv și bu
nurile colective. 
Prin urmare, disci
plina poate fi privi
tă, într-un sens du
blu : sub aspectul 
îndeplinirii îndato
ririlor la locul de 
muncă și sub as
pectul comportării 
în colectiv, în so
cietate, al ținutei, 
al decenției, al 
limbajului folosit.

ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROPUTERE“ - CRAIOVA
Cei de la aprovizionare lucrează de mai multe zile, 

nu aici, ci... la furnizori. „Sînt plecați pe la diferite în
treprinderi din țară după materiale, ne spune Ștefan E- 
tegan, secretarul comitetului U.T.C. Astăzi nu aveți cu 
cine sta de vorbă. Decît dacă i-ați căuta la... București, 
Hunedoara, Arad, Timișoara, Galați, Bacău, Brăila, Cluj. 
Mediaș, Turda, Copșa Mică, Reșița“. Sînt numite 23 de 
orașe din țară și peste 30 de întreprinderi unde i-am pu
tea găsi. în 10 zile — din 8 pînă în 18 ianuarie — peste 
50 de oameni „au plecat în țară pentru impulsionarea li
vrărilor de materiale pe luna ianuarie“. Ni se propune 
să revenim altădată, cînd, o parte din delegați se vor 
întoarce la bază, la o ședință. Așa vom face 1 Nu înainte, 
însă, de-a vedea ce se întîmplă totuși atunci, în acel 
moment...

cîte 12 ore vom sta aici, să dăm gata toate cele 13 
locomotive, adică cu una mai mult decît e planul. 
Așa. Mai așteptăm : aparatele de măsură de la I.A.M. 
Timișoara, geamurile de la întreprinderea de geamuri 
din Buzău, 24 de tuburi perdinax de la I.C.M.E. Bucu
rești. Dar chiar vreți să le scrieți pe toate ?

— De ce nu ?
—• V-am spus destule I
La „locomotive electrice“, întîlnim necazuri asemă

nătoare. Lipsesc niște cabluri, tot de la I.C.M.E.
Care sînt cauzele acestei situații am putut afla abia a 

doua zi cînd Ion Vasilescu, șeful serviciului aprovizio
nare, s-a întors din delegație. In Ioc de alte comentarii 
reproducem discuția avută cu dînsul.

— Formal ar trebui să fim liniștiți pentru că noi 
am contractat, din timp, cu baza județeană de apro
vizionare Dolj aproape toată cantitatea de materiale 
și semifabricate de care avem nevoie în acest an. Dar 
ei s-au angajat să ne livreze... „blana ursului din pă
dure“, pentru că la rîndul lor n-au încheiat pînă acum 
contractele cu furnizorii noștri. Voi da doar un exem
plu. Noi am contractat cu baza întreaga cantitate de 
laminate din neferoase, dar ei n-au încheiat contracte 
cu furnizorii decît pentru 15 la sută din ele. în această 
lună trebuia să primim peste 60 de tone de astfel de 
laminate și ne-au sosit doar cîteva mii de kg. Peste 50 
de oameni s-au deplasat la furnizori pentru a-i im
pulsiona, pentru a acorda asistență tehnică acolo unde 
este nevoi. Am trimis și muncitori care lucrează la fur
nizori.

IUSTIN MORARU

Mai întîi, tovarășul Gheorghe Țurcanu, șeful servi
ciului aprovizionare de la Șantierul naval din Galați ne 
explică foarte binevoitor situația: planul de aprovizio
nare a fost întocmit pe baza cifrelor de plan stabilite, 
a consumurilor specifice și a stocurilor existente și pre
liminate ; la ora actuală Șantierul naval din Galați are 
contractat între 90—95 la sută materiale necesare pen
tru primul semestru al anului și luindu-se în conside
rație și stocul existent se poate afirma că baza materială 
pentru producția din această perioadă este asigurată; 
cum, însă, multe nave sint prototip și se execută con
comitent cu proiectul, apar și unele materiale care nu 
au putut fi prevăzute din vreme, cu toate aproximările 
de rigoare; în faza actuală majoritatea salariaților ur
măresc aducerea materialelor contractate cu furnizorii 
interni și externi, pentru ca procesul de producție să 
se poată desfășura ritmic.

...Sună telefonul și tovarășul Țurcanu ridică recepto
rul. Ascultă, și deodată spune: „Tovarășe Lupea, dă-mi 
un om să-l trimit împreună cu unul de la mine la În
treprinderea de geamuri de la Buzău să stea acolo 2-3 
zile ca să ne facă toate pozițiile pe care le avem co
mandate. Nu puteți că toți lucrează în acord ? Bine, 
credeam că ne puteți ajuta.

Știți, geamurile se fac în două ateliere, sînt tipizate și 
trebuie să stea doi inși lingă ei pentru a grăbi fabri
cația.

Și așa ajungem la o discuție despre furnizori. „Noi, 
ni se spune, folosim multe materiale care necesită o 
execuție specializată și de aceea majoritatea furnizori
lor noștri sînt tradiționali. Aceștia ne-au învățat comen
zile, ne știu dorințele, greutățile, ne înțeleg. Avem ne
cazuri cu furnizorii mai noi. Ni s-a dat, de pildă, o re
partiție pentru Întreprinderea de materiale izolatoare 
din Vaslui dar care nu ne poate satisface cererile de
cît mult mai tîrziu, fiindcă deocamdată nu are în pla
nul de producție reperele de care avem noi nevoie. Așa 
că am trimis urgent un delegat la Întreprinderea de 
materiale izolatoare din Berceni-Ploiești“.

Intrerupem dialogul, deoarece în încăpere a intrat 
un om cu fața înroșită de gerul de afară. Raportează 
șefului său: „Abia acum am venit de la Pitești. Am 
avut necazuri. Ieri, la unu și jumătate mi s-a stricat așa 
din senin, stivuitorul. A trebuit să le dau bani din bu
zunar ca să mă încarce mai repede. Altfel nu ajun
geam nici poimîine cu materialele la Galați“, Tresar și 
insist să aflu numele Întreprinderii din Pitești. Dar Vic
tor Grigore, cel cu pățania de mai sus, clipește repede 
din ochi, se retrage spre ușă și dispare. Nici șeful ser
viciului nu vrea să-mi spună numele respectivei între
prinderi ; îmi explică, însă binevoitor: „Știți, se mai 
întîmplă. Mai sînt și asemenea oameni. Dar nu trebuie 
să dăm așa ceva în ziar. Noi trebuie să păstrăm niște 
relații bune cu ei, că mai avem nevoie...“ Înțelegem 
rațiunile practice ale tovarășului Gheorghe Țurcanu, 
șeful serviciului aprovizionare, om cu tîmplele ninse 
de vreme, dar nu ne putem împăca cu acceptarea unor 
asemenea încălcări grave ale eticii și echității socialiste. 
Oare, nu se pot menține relații bune și pe baze sănă
toase ?

Cum nu putem face, cu toate insistențele, nici un pas 
înainte, în limpezirea acestei secvențe, reluăm dialogul 
despre furnizori la alt nivel. „Multe greutăți, ni se 
spune, întîmpinăm la uzinele electrotehnice. Cu toate pre
siunile, cu toate discuțiile, întîrzie livrarea. Ne-au dat 
ceva, iar am insistat, iar ne-au dat ceva, iar insistăm. 
Așa, de pildă, întreprinderea de cabluri și materiale 
electroizolante din București. Abia la sfîrșitul anului 
1973 erau cu o restanță la noi de 200 km cablu elec- 
tro-naval, ceea ce corespunde acum la noi cu o pregă
tire de fabricație insuficientă la unele nave. Ei spun că 
nu au capacități, noi trebuie să alergăm în alte părți, 
să solicităm derogări, să risipim timp, eforturi... Acum 
sînt plecați în delegație 4 inși, azi mai pleacă încă 4, 
luni încă 6. Vor alerga din oraș în oraș, din întreprin
dere în întreprindere, vor solicita, se vor ruga, vor im
pulsiona, pe la 12, 12 noaptea nu vor ști încă unde vor 
dormi, că e o problemă și cu hotelurile astea... Ce să-i 
faci, meserie grea...“

Alți 6 solicitanți intră în încăpere, unul cu repar
tiție, altul cu tabel, unul încruntat, altul cti zîmbetul 
pe buze. Sună telefonul și tovarășul Țurcanu ridică re
ceptorul și vorbește cu tovarășul Constantinescu din mi- 
nisțer despre melamină și despre oxigen. Reținem cî
teva fraze : „Pentru oxigen ni s-au dat repartiții la Com
binatul siderurgic Galați, la Buciumeni, la Întreprinde
rea de vagoane Tr. Severin, la „Progresul“ Brăila, la 
„Mase plastice“ Iași. Sîntem mulțumiți de cotă, dar nu 
vor să contracteze. Spun că nu au de unde. Și vă mai 
rog să interveniți la întreprinderile electrotehnice casă 
ne livreze aparatura navalizată...“

Greu e să lucrezi la serviciul aprovizionare. Mai ales 
cînd ți se dau repartiții la fabrici care încă nu există 
sau care nu produc materialele de care ai nevoie, cînd 
ai și furnizori cărora trebuie să le dai sute de telefoane 
și telexuri, ba încă să le implantezi oameni de-ai tăi în 
secțiile lor pentru a impulsiona, pentrtl a asigura respec
tarea unor contracte ferme, cînd pe rampele de des
facere te dijmuiesc unii certați cu morala, cînd la 12 
noaptea, aflîndu-te în oraș străin nu găsești un loc la 
hotel... Greu, foarte greu.

ION CHIRIC

Redactorii rubricii : G. RUȚĂ, A. BIRSAN

In județul Arad — avem în 
vedere numai sectorul coopera
tist — situația este „egală“ : pen
tru jumătate din C.A.P.-uri s-au 
întocmit proiecte de organizare 
a teritoriului, pentru cealaltă 
jumătate, deocamdată, nu. Noi 
ne vom ocupa de prima cate
gorie.

Ce s-a realizat pînă acum 7 
Proiectanții colectivului de or
ganizare a teritoriului au fost 
repartizați în acele unități care 
au urmărit aplicarea planurilor 
prinse în proiect pentru perioa
da 1971-1973. Rezultatul : au fost 
reparcelate 13 583 hectare, pe 
1 080 s-a trecut deja la asolamen- 
te de protecție și culturi în fîșii. 
întregul proiect eșalonat pînă in 
1975 a fost executat de citeva 
cooperative printre care cele din 
Iernuta Neagră, Sofronea, Sînle- 
ani. Dincolo de existența unor 
condiții propice, în aceste locuri 
cooperatorii au acționat chibzuit 
și în perspectivă și recoltele 
mari n-au întîrziat să-i răsplă
tească.

Astfel, în această perioadă su
prafața agricolă a județului a 
crescut cu peste 400 de hectare.

Ce-i drept, s-au mai făcut 
cîțiva pași. Ținînd cont că 15 
la' sută din întreaga suprafață 
agricolă este situată în pantă, 
s-a trecut la elaborarea și efec
tuarea unor ample lucrări agro- 
fitotehnice. De exemplu, a fost 
organizată o unitate pilot la 
C.A.P. Lipova, aici redindu-se 
agriculturii 59 de hectare (29 
arabil) prin executarea unor lu
crări antierozionale.

De precizat că, cele peste 400 
hectare repuse în circuit au fost 
„cîștigate“ doar într-o treime din 
numărul C.A.P.-urilor din județ.

între timp, mai precis între 
1968-1973, din 2 700 hectare teren 
bun pentru agricultură, marc 
parte au luat destinația indus
triei, deși s-ar fi putut ocupa 
suprafețe cu un grad mult mai 
redus de fertilitate din același 
perimetru, restul, din motive 
naturale sau fără motiv (nu s-a 
arat pînă la marginea drumuri
lor, nu au fost defrișate mără- 
cinișuri) degradîndu-se.

Am scris în toamna anu-

tru protejarea suprafețelor, su
puse inundațiilor, s-au asigurat 
materialele și utilajele nece
sare executării canalelor de dre
nare a terenurilor joase, extin
derii rețelei canalelor de irigație. 
Zeci de cooperatori sînt zilnic 
in cimp, n-au timp nici să 
schimbe o vorbă cu tine.

Exemplul celor din Osica nu 
a avut ecou, însă, pînă acum, la 
cei din C.A.P.-urile Slătioara, 
Găneasa, Piatra Olt, Brîncoveni,

.*

400 DE HECTARE
lui 1970 despre C.A.P. din satul 
Greci, comuna Osică. Situație 
grea, lipseau brațe de muncă, 
suprafețe întinse erau inundate 
de apa Oltului, media la hectar 
„oscila“ în jurul a 2 000 kg.! 
Președintele cooperativei, Eugen 
Bulgaru, om în fața căruia, după 
ce a spus prima propozițiune, îți 
vine greu să te mai așezi pe 
scaun, ne spunea atunci că 
planurile oamenilor sint altele, 
peste un an, doi...

în acești doi ani au fost apă
rate de „efectul apei“ prin de
secări și îndiguiri 120 hectare. 
Cei din Greci n-au mai aștep
tat planificări, hotărîri sau indi
cații de la centru ; au pus mina 
pe unelte. Cu ajutorul spe
cialiștilor de la oficiul de îm
bunătățiri funciare (la care au 
apelat și cei din Greci), s-a 
făcut documentația tehnică pen-

Fălcioiu, Cioroiu, Fărcășele și 
alte locuri. Ne întrebăm : de ce ?

★
în unitățile agricole din ju

dețul Bihor s-au întreprins în 
ultimul timp ample acțiuni pen
tru sporirea și exploatarea op
timă a suprafețelor cultivabile, 
pînă acum fiind repuse în cir
cuit peste 1 500 hectare. Cu 
toate acestea, în incinta ferme
lor zootehnice au rămas necul
tivate suprafețe mari de teren, 
pe cîmp porțiuni întinse sint 
„cultivate“ cu mărăcini, există 
încă drumuri și canale absolut' 
nejustificate. La această risipă 
din „oficiu“ se adaugă terenu
rile în pantă care nu au fost 
cultivate, conform indicațiilor, 
cu plante furajere anuale sau 
perene, viță de vie sau pruni.

în darea de seamă prezentată 
la recenta plenară a Uniunii ju-

dețene a cooperativelor agricole 
de producție, s-au „evidențiat“, 
e adevărat, cu mult simț auto
critic, acele cooperative agricole 
care au obținut rezultate mult 
sub posibilitățile de care dispun. 
Principalele cauze : lipsa de 
densitate la culturile prăsitoare, 
deficiențe serioase in aprovizio
narea și executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului, la semă
nat, la întreținerea culturilor. 
Un exemplu edificator și fără 
nici un fel de justificare : față 
de unități agricole fruntașe cu 
o producție de porumb și sfeclă 
de zahăr constantă, în unele 
cooperative densitatea plantelor 
este mai mică cu 10—20 sau chiar 
50 la sută datorită folosirii unor 
semințe necorespunzătoare sau 
neaplicării tratamentelor pre
ventive împotriva dăunătorilor, 
în timp ce cooperatorii din Tă- 
rian au recoltat doar 3 000 kg 
porumb la hectar, cei din Girișu 
de Criș au obținut 4 000, iar la 
Toboliu s-au realizat 5 000 kg — 
toate cele trei unități dispunind 
de pămînturi cu aproape ace
lași grad de fertilitate.

în fața unor asemenea situa
ții, așa cum și trebuia, măsurile 
au fost prompte : s-au întocmit 
planuri detaliate pentru folosi
rea rațională a pămintulțji, 
s-au luat măsuri ca acest plan 
să fie întocmai realizat, s-a 
trecut la exercitarea unui con
trol permanent.

Primul pas s-a făcut, ramine 
ca și următorii să fie la fel de 
hotăriți și Ia timp.

Controlul graminării semințe
lor de soia asigură cunoaște
rea capacității de producție a 
culturii. O astfel de operație 
este efectuată de către ingi
nera Sofia Trocan de la 
l.A.S. Fundeni, județul Ilfov
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YASAR KEMAL»
Marele scriitor 

turc s-a născut in 
1922 în satul He- 
mite — Anatolia. 
După ce urmează 
școala medie din 
Adana, trăiește o 
viată agitată, fiind 
nevoit să profeseze 
diferite meserii.

Debutează ca fol
clorist și ca poet, 
l'rmează o perioa
dă de publicistică 
făcută cu Strălucire 
Ia ziarul ..Cumhu
riyet“ din Istanbul.

în anul 1955 cîș- 
tigă importantul 
premiu al revistei 
„Varlik" pentru 
romanul său ..Ince 
Mehmet" (Mehmet 
haiducul), tradus și 
in românește câre 
este considerat cel 
mai bun roman 
contemporan. din 
ultimile două dece
nii, al unui scriitor 
turc. De altfel ro
manul a fost 
recomandat de 
UNESCO pentru a

fi tradus în întrea
ga lume.

Scriitorul a mai 
publicat romanele 
„Tinicheaua“ (1955), 
„Stiloul de mijloc" 
(19(50), „Pămint de 
fier, cer de cupru" 
(1963), „Iarba ne
muritoare" (1969). 
Dintre cărțile sale 
de reportaj : „50 de 
zile in pădurile in
cendiate“, Arde 
Ciucurova" în 1955. 
în 196* scrie o epo
pee despre eroii 
populari turci — 
Koroglu, Karagio- 
glan. Alageyik inti
tulată „Trei le
gende anatoliene“. 
Cărțile sale au stat 
la baza realizării a 
numeroase filme 
turcești. La Festi
valul internațional 
de teatru de la 

, Nancy a cîștigat 
Premiul I cu piesă 
după romanul său 
„Pămint de fier, 
cer de cupru".

PLENARA COMISIEI 
NAȚIONALE ROMÂNE 

PENTRU UNESCO
Analiza activității desfășurate.’ 

în anul 1973 și planul pe acest 
an au constituit punctele în
scrise pe ordinea de zi a plena
rei Comisiei naționale române 
pentru UNESCO ale cărei lu
crări s-au desfășurat luni în 
Capitală.

După cum s-a relevat în darea 
de seamă prezentată de prof. dr. 
doc. Jeân Civescu, președintele 
Comisiei, și în dezbaterile ce 
au urmat, acest for guverna
mental consultativ a căutat să 
ducă Ia îndeplinire, atît pe plan 
național, cit și în relațiile cu 
Secretariatul UNESCO și cu 
comisiile naționale din diferite 
țări, sarcinile ce i-au revenit, 
acționînd în spiritul principiilor 
politicii externe a partidului și 
statului nostru. A fost eviden
țiată, cu acest prilej, participa
rea activă a României la înfăp
tuirea programului și acțiunilor 
UNESCO. O preocupare a Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO a fost și continuă să 
fie promovarea colaborării și co
operării europene in domeniul 
educației, științei și culturii.

Elaborat in lumina acelorași 
principii, planul de activitate 
pe 1974 — expus în plenară de 
Ion Drăgan, secretar general al 
Comisiei naționale române — 
urmărește intensificarea partici
pării României la elaborarea și 
realizarea programului UNESCO. 
valorificarea în cit mai largă 
măsură a posibilităților oferite 
de UNESCO în problemele dez
voltării invățămîntului, științei 
și culturii.

Tineretul nu poote fi, în 
chip firesc, decît progresist. 
Este firesc ca tineretul să 
privească spre viitor și să-și 
îndrepte gîndurile înainte, nu 
îndărăt, să spere, nu să re
grete, ca să aibă încredere 
și nu îndoială.

Cînd spun progres, mă 
gîndesc mai ales la progre
sul spiritual. Pe acesta tre
buie să-l realizeze omeni
rea de astăzi, pe care cei 
șase ani de război au îm
pins-o, din punct de vedere 
moral, cu zeci de mii de ani 
în urmă.

Acest progres spiritual, 
astăzi, nu poate să se pro
ducă decît pe terenul soli
darității umane, în sensul u- 
nei înfrățiri creatoare, des- 
ființîndu-se toate prejude
cățile morale și sociale, eti
ce și economice pe care 
misticismul fascist și nazist 
le-au împrăștiat peste lume 
ca un vînt otrăvit.

Miasmele acestui misticism 
au înveninat ani de zile su
fletele tinere. Nu toate, fă
ră îndoială. Rezistența la 
molima fascistă a fost mereu 
vie și mereu admirabilă. Din 
nefericire, și la noi, otrava 
fascistă a fost răspîndită de 
pe catedre universitare, a 
fost propagată de instituții 
culturale, s-a împrăștiat în. 
literatură, în artă, sub mas
ca culturii.

Tineretul a rezistat totuși 
acestei otrăviri a spiritelor. 
Dovadă mișcarea progre
sistă de astăzi prin care ti

rînd însă noțiunea de cultu
ră pe care propaganda fas
cistă, urlătoare, deșartă și 
bombastică a falsificat-o a-

neretul arată că vrea hotă- 
rît să participe la marea o- 
peră de refacere spirituală 
a omenirii.

TINERETUL
SI PROGRESUL

SPIRITUAL
de AL. PHILIPPIDE

La această refacere spiri
tuală el trebuie chiar să con
tribuie din toate puterile. 
Sînt atîtea lucruri de înnoit, 
de reconstruit 1 Tn primul

mestecînd în ea considerente 
absurde de rasă și de ori
gine etnică.

Tineretul are datoria să 
lupte pentru reabilitarea

conceptului de cultură și 
pentru restabilirea demnită
ții umane, a respectului față 
de om, indiferent de orice 
alte considerații decît ace
lea care privesc dreptatea, 
cinstea, bunătatea, frumosui 
și alte concepte spirituale 
fundamentale ale civilizației 
omenești, dar pe care rătă
cirea de care o bună parte 
din omenire a fost cuprinsă 
în anii din urmă le-a dre- 
gradat, le-a deviat și le-a 
murdărit.

Să scuturăm de pe sufle
te zgura lăsată de anii de 
întuneric și învrăjbire I Ani 
de zile tineretul a fost în
demnat să urască și să dis
trugă. Astăzi sirenele urii 
și-au încetat glasurile otră
vite. Tineretul conștient, ca
re nu le-a ascultat niciodată, 
grupat într-o mișcare uni
tară, poate în libertate să 
se deprindă din nou să sti
meze, să admire, să constru
iască.

De sforțările lui pe calea 
progresului spiritual atîrnă 
în mare măsură calitatea 
spirituală a lumii de mîine 
și garanția că omenirea vii
toare nu va mai săvîrși cum
plita greșeală tragică și si
nistră pe care am trăit-o cu 
toții timp de aproape șase 
ani.

(Articolul a apărut în 
numărul din 8 iulie 
1945 al ziarului nos
tru).

0 ÎNTREBARE ADRESATĂ
RAȚIUNII. CONȘTIINȚEI « ■ ■

de YAȘAR KEMAL

Pentru a înțelege inai bine pé ce bază morală 
Cutez să dau răspuns la această anchetă interna
țională vă vot înfățișa mai întâi, în cîteva linii, 
drumul meu în viață, greutățile începutului și 
deopotrivă ale urcușului. Provin dintr-o familie 
săracă lipită pămîntului, din satul Giikgeli, nu 
departe de Aduna. Abia la vîrsta de 9 ani am 
început să merg la școala primară din Burhanli, 
aflată la două ore distanță de mers pe jos de 
satul natal. După tiei luni am fost nevoit să las 
baltă școala. Cu chiu cu vai, la 16 ani, am ter
minat școala primară.

Voiam să învăț..■ M-am chinuit să urmez o 
școală medie din șAdana pe care, pînă la urmă, 
am abandonat-o definitiv. Nu de alta, dar mu
ream de foame.

In acel moment a început „marea aventură" a 
vieții măle, căutarea unui drum propriu care 
să-mi asigure supraviețuirea, deopotrivă cu reali
zarea mea umană. împrejurările vitrege m-au 
determinat să umblu hai-hui în căutarea unei 
profesiuni. Am fost, pe rind, socotitor la o moșie, 
paznic la niște construcții din Aduna, suplinitor- 
învățător, argat la culturile de bumbac, paznic 
la o bostăriărie, din nou socotitor la o moșie, 
paznic la un puț de apă pe pămîntul unde se 
cultiva orez, funcționar la întreprinderea de gaz 
metan, șef de echipă de cărăuși, argat la o ba
toză, jelbar pe lingă un tribunal, ucenic cismar... 
Am tretut prin aproape 40 de meserii. In tot 
acest timp m-am ocupat, de folclor pe care-l iu
besc pentru puritatea sa- de cristal, pentru în- 
[elepciunéa sa.

Am început să și scriu. Prima poezie mi-a apă
rut în revista casei populare din Adana. „Goruș- 
ler" (Opinii), în 1939. Prima culegere de folclor 
am publicat-o sub titlul „Catrenele unei perechi 
de sape", în 1942. Am continuat să creez poezii 
sub numele de Kemal Sadîk Giikgeli în diferire 
reviste din Ankara, Izmir, Gaziantep, între 1942— 
1944. După un an am revenit la Istanbul unde 
am intrat la ziarul ..Cumhuriyet“ publicând re
portaje din diferite colțuri ale Anatoliei, în serial, 
cu care am cîștigat în anul 1955 premiul de re
portaj al Uniunii ziariștilor. După care am început 
să scriu romane.

Așa se face că mie mi se pare o idee deosebită 
a cere în cadrul anchetei românești. în numele 
oamenilor tineri, răspuns la o întrebare vizând 
experiența proprie de viață în conexiunea intimă 
cu cea a colectivității umane împreună cu care 
te formezi, trăiești și te împlinești. Ideea, ge
neroasă, mi se pare fără cusur, deși... In acest 
punct al convorbirii avute cu autorul acestei 
anchete. în octombrie trecut la Istanbul, acesta 
a insistat asupra acestui ..deși“ al meu, vrînd să 
alle de ce m-am oprit o fracțiune de secundă din 
fluxul meri de idei.

Mă voi explica : în invitația trimisă de a parti
cipa In anchetă se scria negru pe alb : „Ne adre
săm dumneavoastră ca unei renumite personali
tăți a lumii contemporane, care prin viața și 
realizările sale ar putea influența oamenii tineri 
întru împlinirea lor..." Aceste rînduri m-au fă
cut să mă întreb și eu la rîndal meu : dar ce. 
numai oamenii de renume, împliniți, pot avea un 
..Everest al lor" ? După cîte cunosc din viața 
mea atît de agitată petrecută în cele mai diferite 
medii sociale, pot afirma senin și cu răspundere 
că aproape toți oamenii pe care i-am întîlnit și 
care prin ceva se dovedeau a fi utili semenilor 
lor aveau în față panorama luminoasă a unui 
„Everest al lor“ spie care tindeau, pe care-l do
reau cucerit tot mai deplin. Spun aceste cuvinte 
deoarece aproape toți oamenii care prin munca 
lor aduc un aport la dezvoltarea materială ori 
spirituală a colectivității umane calcă pe un drum 
pe care singuri și l-au ales. în care cred și care 
le-au adus ateo stabilitate și echilibru de a trece 
prin viață ISsînd urme în urma lor. Cită dreptate 
are secularul proverb turcesc atunci cînd remar
că : „Să fii ocupat cu ceva înseamnă să fii feri
cit"... Acest ceva pe care te strădui să-l faci cit 
mai bine cu putință, deși același, și pe care-l 
realizezi parcă de fiecare datfi în altfel, poartă 
în adâncurile sale marile piscuri ale Oamenilor 
obișnuiți. oarecari. de care le sînț^iegate soarta 
și existenta lor. bucuriile și fericirea lor.

Pentru că nu oricui îi. este sortit să atingă 
marea performanță, „marele Everest“ situat, un
deva, deasupra cotidianului și a obișnuitului ; 
.sînf. puțini căi ce ating Everestul notorietății. 
Sini insă milioane, zeci de milioane, sute de mi-

lioane de muritori de rînd care și-au construit 
în conștiințe piscuri la fel de înalte pentru ei, 
cîi Everestul. pentru marii performeri, și care sînt 
fericiți de orice pas săvârșit pe drumul acestei 
escaladări personale și care este multiplicat la 
scara milioanelor. \

De la fiecare din aceștia cei tineri ar avea 
de învățat cile ceva: din strădanie, din auto- 
șlefuirea „in micro“, din șovăiala și aplecarea 
asupra pasului de proporții, uneoii, poate, infime. 
Toate aceste șlefuiri ori decantări se petrec pe un 
impresionant fond de solidaritate umană, în cele 
mai diverse împrejurări de viață. Jn această lume 
complexă și frământată ca un torent, nimic nu se 
finalizează decît cu concursul nemărginit al ce
lorlalți.

Atunci cînd m-am oprit, lăsând să-mi scape 
acel „deși", nu aveam gîndul încheiat, împlinit. 
Abia ulterior, încereînd să aprofundez sensurile 
majore ale acestei anchete a trebuit să accept 
totușt și înțelesul inițial al investigației de față.

Enorm de multe sînt lucrurile pe care le fac 
oamenii în înaintarea lor în istorie, în viață, în 
timp. Mi-am spus: dar dacă ar fi să încarc o 
mașină cibernetică ultramodernă din cea de a 
patra generație l.B.M. Cu datele fundamentale 
ale acestei imense experiențe umane pentru a ex
trage câteva trăsături distincte, bune de luat 
aminte la ele de către cei ce vin după noi, ce-a' 
rezulta ? Și gîndul m-a dus înspre performerii 
epocii, marile personalități ale contemporaneității 
care au ajuns piscuri, s-au realizat și s-au impus, 

, înainte de toate, pe baza unor trăsături esențiale 
pentru omul zilelor noastre, concentrate pînă la 
rangul de categorii comportamentale.

Cei ce și-au atins „Everestul lor“, care în acest 
caz erau implicit piscuri ale societății, au trebuit 
să adeverească oamenilor calitățile sociale cele 
mai elevate ale însuși omului superior minat de o 
credință oarbă in acel, ceva căruia t-au dedicat 
cu înfocare toate capacitățile; sînt acei oameni 
care se vaită că nu există și cea de a 25-a oră, 
care uită de prerogativele vârstei lor, care se 
mistuie văzind. cu ochii. Ei bine, toți aceștia 
c-sistă prin cei mulți, prin împlinirile lor în fa
voarea societății, fără de care ei n-ar putea fi 
ceea ce sînt I Este o uluitoare simbioză între so
cial și individual, între uman și ins.

Mă refer apoi, la cuvîntul „cuceri“ din între
barea anchetei („Ați putea cuceri...“) : aceasta 
nu subînțelege obligatoriu piscul, ci poate, mai 
mult chiar, drumul pînă la pisc. Și aici aș avea 
de remarcat ceva. Omul care pășește pe drumul 
său, nu este un însingurat, ci unul purtînd pe 
umeri o răspundere. Știe ce vrea, știe cu ce a 
fost ajutat și cum va mai putea fi sprijinit în 
caz de nevoie. Numai că așa se petrec lucrurile 
în mod ideal în toate cazurile, în cărțile depăși
te, de morală.

In viață lucrurile se prezintă ceva mai compli
cat. Apar anomaliile. Aș aminti de egoist, cel 
care uită că este unul dintr-un eșalon și se zbate 
să răzbată singur. In tot ce face trage turta pe 
spuza lui. Sau cum se spune la noi în popor: 
„Astă dacă s-ar preface în ploaie, ar ploua nu
mai pe tarlaua lui“.

S-ar putea ca uneori să fie socotiți învingătoii, 
deși, de cele mai multe ori, societatea știe, să 
echilibreze excesul membrilor săi. Chiar și în 
acest caz. istoria îi uită repede deoarece la asprul 
examen al duratelor, al utilității performanțelor în 
favoarea societății, în cele din urmă rezultă, că bi
nele n-a fost făcut decît pentru preamărirea pro
priei persoane și mai puțin, în mod real, pentru 
oameni.

După cum se poate întîmpla ca un om de bună 
credință să-și greșească drumul.'Să se ambiționeze 
pe o cale pentru care nu are nici pregătire, nici 
aplicație. Aici este vorba de un examen foarte dur 
în propria persoană. Sînt unii care sapă în van și 
nu mai pot reveni. Acești oameni sînt învinși sigur. 
Mulți, foarte mulți, după ce și-au probat lor înșile 
că greșesc, ori că se îndepărtează de acela care 
ar trebui să fie drumul lor real găsesc forțe și-și 
refac viața. Nici pe aceștia nu i-a pierdut din 
vedere proverbul turcesc: „Nu e rușinos să te 
abați din drum, e rușinos să nu revii la drum“.

In ceea ce mă privește, de multe ori. am trebuit 
să țin seama de acest din urmă proverb.

Sînt cîteva (rînduri stârnite de o întrebare ce se 
adresează, deopotrivă, rațiunii ca și conștiinței...

EXPERIMENTUL UN TEA TR U 
„C8“ NESCRIS

Duminică am fost, așadar, cu 
concursul unuia din principalii 
noștri colaboratori, este vorba 
de Tiberiu Ban. cercetător la 
Academia de științe sociale și 
politice, gazdele formației de 
teatru nescris din comuna Șanț, 
județul Bistrița Nâsăud. care 
ne-a prezentat spectacolul ex
perimental cu piesa ..Bătrinul 
își imparte averea“. Intriga pie
sei e simplă. Un bătrin dăru
iește tot ce are celor trei fii ai 
săi ca după aceea speranțele 
sale că va fi bine îngrijit de 
către băieți și nurori să se do
vedească deșarte. Probabil că 
formularea „teatru nescris" li 
se va părea, mâi cu seamă ace
lora care nu au urmărit filmul 
TV al lui Aristide Buhoiu „Tea
trul din munți", oarecum bizară. 
Ce este acest „teatru nescris" ? 
Acum doi ani, o echipă multi- 
disciplinară de cercetare con
dusă de prof. dr Octavian 
Neamțu, relua, in comuna 
Șanț, un fir întrerupt cu 
decenii in urmă. Atunci s-a 
năâcut și formula originală de 
teatru pe care „Modern-Clubul" 
a făcut-o cunoscută pentru pri
ma’ oară unui public bucureș- 
tean.

Istoria, ca să ne întoarcem la 
istoria formației, este următoa
rea : prin 1935 Victor Ion Popa 
era preocupat de ideea realiză
rii unui teatru cu și pentru lo
cuitorii satelor.

în -elaborarea „piesei“ se por
nește de la o intîmplare auten
tică. Principalul ei animator ba
dea Constantin 
buie rolurile după 
temperamentale 
zează conținutul 
disponibilitățile 
(„să se potrivească la 
zice badea Constantin 
apoi 
scenă“ ... _ _____ ...
său adevărat și nu după unul 
imaginar, improvizează in limi
tele caracterului pe care simte 
că trebuie să-1 întruchipeze și 
față de care încearcă, în sinea 
sa, o aversiune fertilă de vreme 
ce aceasta ii dictează replici, 
gesturi, o mimică adecvată etc.

Replicile se pot modifica și 
îmbogăți in permanență. „In
terpretul“ principal își asumă și 
calitatea de resoneur, de co
mentator al faptelor, el trebuind 
să întrețină un dublu dialog — 
în scenă cu partenerii, în afara 
scenei cu sala, cu publicul. Nu 
există decît un singur jalon 
fix, acela moral, astfel îneît- în
tregul spectacol devine „o oglin
dă in care fiecare își vede că
mașa pe care a îmbrăcat-o și 
pe care o poartă", în care „nu
mai cei vinovați se înfățișează, 
numai aceștia trebuie să fie re- 
cunoscuți ca să se simtă mus
teați și să se îndrepte ca niște 
copii pe care i-ar certa un pă
rinte“. (Constantin Iugan)

întrebarea pe care ne-am pu
s-o noi la „Modern-Club“ a fost :

Iugan distri- 
corespondente 
care armoni- 
partiturii cu 
interpretului, 

cuvînt“ 
Iugan). 

fiecare, chemîndu-1 „in 
pe celălalt după numele

în ce măsură spiritul educativ 
al unei asemenea modalități re
găsite și evident, agitatorice, 
poate fi aplicat pe o scară mai 
largă, sub ce chip ar trebui să 
se înfățișeze el. într-un mediu 
industrial, de pildă ? Mi se pa
re că opiniile citorvâ dintre 
personalitățile care au ținut să 
ne onoreze cu prezența lor sint 
elocvente.

MIRCEA TACCIU

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei : „Hoclcey“ de 
Vasile Veselovschf. 10.00 Femlna- 
club. 11,06 Profil pe portativ — 
Birgit Nilsson. 11.30 Pentru prie
tenii magnetofonului — muzică 
populară. 12.00 știri. 12.10 Invita
ție tn fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 
13.00 închiderea emisiunii de di
mineață. 17.00 Știrile după-amie- 
zii. 17.05 Alo. Radio 1 — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor 
18.00 șapte zile șapte ârte. Tea
tru. 18,10 Muzică din opere. 13.55 
Melodia zilei. 19 00 tn direct... de 
la Serele Codleâ. 19.30 Știri. 19.35 
Casa de discuri SiiprahOn 20.00 
Biografia unei capodepârâ. „Dori

Corespondență de la „MODERN-CLUB“

COSTUMUL 
NĂSĂUDEAN 

în timp ce pictura, sculptura, 
grafica, au acaparat sălile mari 
ale Bucureștiului, iată-ne în 
fața unei mici, dar originale 
expoziții de artă populară, mai 
precis o expoziție de costume 
naționale năsăudene, deschisă in 
holul „Modern-CIubuIui“.

în expoziția de față sint re
unite o serie de creații artisti
ce realizate de maeștri anonimi 
din satele de pe valea Someșu
lui. Ele ne fac o documentație, 
asupra portului național local, 
exprimîndu-i prin aceasta pe 
autori, descoperindu-le existenta, 
ambianța și personalitatea.

Obiectele expuse se impun 
prin sobrietatea cu care au fost 
executate, prin dorința neobosi
tă a creatorului de a domina 
chiar și cel mai mic detaliu de 
pe pieptarele lucrate cu atîta 
indeminare. transpunîndu-se in 
delicatul univers al artei popu
lare.

Este desigur și meritul orga
nizatorilor care au făcut o ex
celentă selecție, arătindu-ne nu
mai în cîteva tipuri de costume 
elementele specifice ale artei 
năsăudene, legată prin rădăcini 
adinei de tradiție, sporind între 
oameni dragostea, adevărul și 
frumusețea.

Expoziția ne-â convins alături 
de spectacolul de teatru oferit 
că acest club încearcă să lanse
ze valori autentice.

LIGIA IRIMESCU 
studentă

• Ion .lingă — vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste : „E de prisos, 
probabil, să insistăm asupra 
conținutului inedit al modalită
ții de teatru Ia care apelează 
țăranii din comuna Șanț. Dar 
tocmai de acest conținut inedit 
mi se pare că trebuie să ținem 
seama dacă intenționăm o ex
tindere a procesului ca atare. 
Nu mă refer numai la faptul că 
evenimentele care atrag asupra 
lor atenția membrilor formației 
in cauză sînt de o autenticitate 
absolută, proprie vieții satului și 
mentalității oamenilor acestuia. 
Am in vedere. în același timp, 
încă un element asupra căruia aș 
atrage atenția. Membrii echipei 
sînt, ei înșiși, oameni care medi
tează mai intii, o vreme, asu
pra a ceea ce se petrece in jur. 
Ei înțeleg să adopte o atitudi
ne deschisă asupra erorilor mo
rale și să dea glas, apoi, unor 
ginduri care se întrețes, cu un 
perfect simț al echilibrului în 
replica rostită fără cizciură re
gizorală, cu aprecieri cu carac
ter generalizator de o mare 
simplitate dar și de un bun 
gust, de o înțelepciune desăvir- 
șită. Un transplant mecanic de 
modalitate la nivelul brigăzii 
artistice de agitație, să zicem, 
care este în fond. în multe ca
zuri, o microformație de estradă, 
întemeiată pe alie principii și 
funcționind. deocamdată, după 
criteriile altor mijloace, ar duce 
sînt convins, la anomalii regreta
bile. Este lăudabilă acțiunea 
„Experimentului C 8“ de a înles
ni schimbul de valori culturale 
între sat și oraș, așa cum noi 
înșine o dorim și, adeseori. o 
facem in rețeaua așezămintelor

noastre și cred că discuțiile de 
după spectacol Ia masa rotundă 
consacrată metodicei acțiuni cul
tural-educative Supusă, practic, 
unui inepuizabil proces de per
fecționare, au făcut bine subli
niind rolul, sprijinul competent 
care știe să aleagă soluții in 
funcție nu de forma, ei de con
ținutul fiecărei manifestări, de 
obiectivele și sarcinile educației 
socialiste a oamenilor. Pentru că 
orice modei trebuie înțeles ca o 
sugestie generoasă de relevare 
a unor aptitudini proprii și spe
cifice".

• H. H. Stahl : „Ca modali
tate istorică de expresie, tea
trul nescris din comuna Șanț 
aparține, evident, Comediei de 
l’Arte avînd predecesorul autoh
ton in Vicleimul pe cale de dis
pariție incă cu multă vreme in 
urmă. Forma noastră, chiar 
dacă îngăduie paralele savante, 
a beneficiat, cu aproape patru 
decenii în urmă, de un impuls 
care izbutise să reunească prin
cipiul cercetării cu cel ai acțiu
nii culturale. Tehnica propriu- 
tisă a acțiunii culturale se do
vedește a fi, astăzi încă, de o 
mare fertilitate educativă. Este 
vorba, in fond, să cunoști cu 
exactitate faptul real și împre
jurările sale de manifestare, de 
la ceea ce îi determină apariția 
și pină la consecințe fie sesiza
bile, fie posibile, ca apoi, să 
acționezi împotriva lor cu mij
loacele cele mai obișnuite locu
lui. Mijloacele cele mai obișnu
ite nu sînt, cum s-ar crede, și 
cele mai plicticoase. Un instru
ment nu este niciodată, numai 
prin sine însuși, banal. Utiliza
rea lui plină de imaginație și

în armonie cu disponibilitățile 
meditative ale masei, ascute 
Iarna intervenției oricit de to
cită ar părea la început unei 
observații superficiale. Așa de 
pildă, intimplările dramatizate 
din comuna Șanț dau, de fiecare 
dată, prilejul investigării unei 
arii de critică socială mai largă, 
fixată pe marile probleme ac
tuale ale comunității satului. 
Spectacolul se transformă, ast
fel, într-o modalitate de acțiune 
legată de o campanie. Din acest 
moment acțiunea culturală nu 
mai este dependentă de un pur
tător extern. Ea aparține masei 
care își exercită roiul firesc de 
creatoare de cultură. Din acest 
punct de vedere, românii dispun 
de o fertilitate culturală fantas
tică oriunde, in ori ce mediu 
s-ar afla. Ideea de bază a aces
tei trepte pe care ne-o propune 
„Experimentul C 8“ este, după 
cite înțeleg, a discreției ; acti
vistul cultural trebuie să fie un 
om care orientiiidu-și fermita
tea politică pe căile autorității 
celei mai subtile. încurajează 
oamenii sugerindu-Ie cu finețe 
și elasticitate un pas ori altul, 
creîndu-le posibilitatea de a se 
manifesta natural, lăsindu-i, â- 
dică, să lucreze după gustul și 
rafinamentul lor propriu".

• Conf. univ. dr. Ovidiu Bă- 
dina — membru al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
directorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului : 
„Caracterul național și plin de 
originalitate al teatrului popular 
nescris din comuna Șanț, este 
mai presus de orice îndoială. 
Avem a face, în fond, cu o for
mulă de viață autentică, cu un

mod de democratizare prin in
termediul unui instrument cul
tural. Caracterul militant al 
modalității rămine indiscutabil, 
întrebarea pe care ne-o punem 
astăzi, anume aceea dacă moda
litatea poate fi extinsă și în 
alte părți nu acceptă, cred, un 
răspuns categoric — da sau nu. 
Ceea ce a întreprins „Experi
mentul C 8“ la „Modern-Club" 
prezentind animatorilor de cul
tură experiența din comuna 
Șanț, este, nu o recomandare 
suigeneris de preluare ci o sub
tilă și inteligentă pledoarie pen
tru curajul de a încerca, pornind 
de Ia tradiție, tot ceea ce ne dă, 
intr-un fel sau altui, garanția 
depășirii șabloanelor, a moder
nizării metodologiei de educare 
a maselor.

• Prdf. Aurel Boia — „Aș sub
linia două dintre elementele 
care socotesc că merită atenție : 
primul ar fi acela că deși se 
subintitulase. cindva. „Trupa 
veselă" echipa <le teatru nescris 
din comuna Șanț n-a improvizat 
niciodată comedii de bilei. O- 
bieetivui ei fundamental â fost 
unul moralizator. Ea ridiculizea
ză, cind nu îngroașă comportări 
cu consecințe grave pentru con
viețuirea socială a comunității 
satului ceea ce semnifică, într- 
un caz ca și in celălalt, per
manenta ofensivă morală. Ceea 
ce reromandă incercările de a 
urmări cum se poate comporta 
modelul la multiplicare, de fie
care dată în ipostaze calitative 
diferite, mi se pare a fi stimu
larea deplină a creativității pe 
care soluția teatrului nescris o 
asigură“.

PENTRU
Giovanni“ de Mozart. 21,00 Radio 
super-top — Muzică populară. 22.00 
Radiojurnale Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22.35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23.15 Poe
tica. Țară de dor 23,20 Jazz pen
tru toți. 23.55—24 00 Ultimele știri.

G3rtv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : Geografie (cla
sa a V-a) ; Valuri $i maree ; 
Chimie (anul III) : Zincul și

TIMPUL DV. LBBEIR.
Mercurul ; Fizică (anul III) : Pro
ducerea tensiunii electromotoare 
alternative : Album : Cheile Ne- 
rei 10.00 Curs de limba germană. 
10.30 Curs de limba franceză. 11,00 
Istoria filmului sonor. Cinemato
grafia spaniolă contemporană. 
16.00—17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. Cultura 
plantelor de cîmp. 17.30 Telex. 
17.35 Curs de limba rusă 18.05 
Curs de limba engleză. 18,35 Ve
tre folclorice : ..Gugulan cu car 
cu mere“. 19,00 ..Biruit-au gîn
dul...“ Hurmuzacbi; — o familie 
de cărturari. Prezintă Mihai fter- 
za. Redactor Arșaluis Ceamurian

19.30 Telejurnal. 20.00 Teatru TV : 
Istoria comediei.' Comedia ant’că 
greacă și latină. Spectacol cu pu
blic transmis din sala Studio a 
Teatrului ..Lucia Sturdza Bu- 
îandra“. Conferențiar-comentator : 
prof. dr. docent Ion Zamfireseu. 
Exemplificări cu fragmente din 
piesele ..Norii“ de Aristofan ; 
..Phormlo“ de Terențiu : ..Ursuzul“ 
de Menandru : .Soldatul fanfa
ron“ de Plaut Adaptare pentru 
televiziune de Nae Cosmescu. în 
distribuție : Dem. Rădulescu Oc
tavian Cotescu. Ștefan Mihăileseu- 
Brăila Virgil Ogășanu. Ovidiu 
Schumacher. Dan Damian, Sorin

Gheorghiu. Mihaela Dumbravă, 
Ioana' Ciornîrtan. Ton CaramVru, 
Florian Pittiș. Rodica Tapalagă, 
Ovidiu Moldovän. Jean Reeler, 
Adrian Georgescu. Telly Barbu. 
Muzica : Corneliu Cezar ; coregra
fia : Adina Cezar. Regia artistică : 
Cristian Munteanu. 21.45 24 de ore. 
22.00 Box : Cassius Clay—Joe 
Frazier. înregistrare de la arena 
..Madison Square Garden“ din 
New York. Comentator Paul 
Ochialbi.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : .,Flăcările“. 
20,40 Soliști și formații bucurește- 
ne. 20.55 Prim plan : Ton Maerea. 
21.20 Telex. 21,25 Roman foileton 
„Pot Bouille“. Episodul III.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Președintelui Re
publicii Turcia, FAHRI S. KORUTURK, următoarea telegramă :

Foarte mișcat de vestea tragicei catastrofe aeriene de la Izmir, 
vă rog să primiți, domnule președinte, expresia profundei mele 
compasiuni și să transmiteți sincerele mele condoleanțe familiilor 
îndoliate.

SALUT COLEGIAL GAZETEI
A

IN SLUJBA PATRIEI“
Se împlinesc 

la apariția

PRIMIRE LA CONSILIUL 
OE MINIȘTRI

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit, luni la amia
ză. pe insărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Demo
crate Vietnam, Doan Hung Ke, 
și pe insărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Vu Le. la București. 
Cu acest prilej, diplomații viet-

namezi au prezentat Guvernului 
Republicii Socialiste România 
Declarațiile celor două guverne 
cu ocazia aniversării semnării 
Acordului de la Paris privind în
cetarea focului și restabilirea 
păcii in Vietnam.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

ȘEDINȚĂ Ă COMITETULUI
La începutul lunii februarie 

1974. la București se va desfășu
ra ședința ordinară a Comitetu
lui miniștrilor apărării ai state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

MINIȘTRILOR APĂRĂRII
La ședință se 

analiza probleme 
curente a organelor militare din
Organizația Tratatului de la Var
șovia.

prevede a se 
ale activității

Locuitorii orașului Buhuși au 
trăit luni un eveniment semni
ficativ pentru hărnicia și dă
ruirea cu care au făcut din ora
șul lor un adevărat oraș gră
dină : decernarea diplomei și a 
premiului I pe țară in întrece
rea patriotică pentru gospodă
rire și înfrumusețare intre 
orașele cu o populație de peste 
10 000 de locuitori.

Participanții la festivitate au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului ~ 
Român, tovarășului 
Ceaușescu.

mez, Gheorghe Turcu. director 
general adjunct al Opntralei in
dustriei bumbacului. Gheorghița 
Șofilcă, secretar al comitetului 
de partid din întreprindere, 
muncitorii Alexandrina Plo- 
peanu, Constantin Rizescu și 
Doan Hung Ke. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Democrate Vietnam la Bucu
rești.

25 de ani 
de la apariția primului 
număr al gazetei „în slujba 
patriei“, organ central al 
Ministerului de Interne. 
Apărută intr-o perioadă de 
adinei prefaceri revolu
ționare, cînd clasa munci
toare. întregul nostru po
por. condus cu înțelepciune 
de către partid, punea te
melia noii orinduiri so
ciale, cînd in armată și în 
aparatul de stat aveau loc 
transformări profunde, ga
zeta „în slujba patriei“ și-a 
adus o prețioasă contribu
ție în mobilizarea 
lor Ministerului de 
ne în îndeplinirea 
nilor de înaltă răspundere 
patriotică încredințate de 
partid. în numerele edi
tate, cu o tematică mereu 
mai cuprinzătoare, folo
sind o gamă largă de ge
nuri publicistice. în gazetă 
au fost dezbătute princi
palele probleme ale pro
cesului de pregătire și in
struire a personalului, fiind 
relevate cele mai semni
ficative aspecte ale pregă
tirii politico-ideologice. mi
litare și profesional-juridi- 
ce, fapte cu un profund

cadre- 
Inter- 
misiu-

sens educativ și cu adinei 
rezonanțe în conștiința ci
titorilor. Eforturi susținu
te au fost depuse, an 
an. in 
pentru 
zare și 
lor și 
găsirea unor modalități și 
forme eficiente in activi
tatea de prevenire și com
batere a fenomenului in
fracțional. pentru asigura
rea integrității 
obștesc, a liniștii și 
publice.

Aniversarea celor 
ani de existență a 
tei „în slujba patriei* 
un plăcut prilej pentru co
lectivul redacțional al 
„Scînteii tineretului“ să a- 
dreseze redactorilor și co
laboratorilor gazetei săr
bătorite un călduros salut 
și urări de noi și rodnice 
succese in activitatea pe 
care o desfășoară în slujba 
educației comuniste a ci
titorilor săi. a înfăptuirii 
neabătute, în toate dome
niile, a politicii partidului 
nostru, a înfloririi patriei 
noastre socialiste.

„SClNTEIA 
TINERETULUI“

de 
direcția mobilizării 
o mai bună organi- 
executare a sarcini- 
misiunilor. pentru

CORESPONOENTM 
ACTUALITĂȚII 

TRANSMIT:

Comunist 
Nicolae

Capitală, 
a Comi-

Luni au început, in 
lucrările primei sesiuni 
tetuluf Consultativ al Centrului 
european al UNESCO pentru in- 
vățămintul superior, cu sediul 
la București.

O delegație a gărzilor patrio
tice din țara noastră, 
Se generalul-locotenent 
Milea, șeful statului 
central ăl gărzilor patriotice, a 
plecat luni dimineață in Repu
blica Arabă Siria, unde va în
treprinde o vizită la invitația 
Comandantului Armatei Po
porului din Siria, Mohamad I- 
brahim Al-Ali.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condu
să de Constantin Olteanu, ad
junct de șef de secție Ia C.C. 
al P C.R., de ofițeri superiori 
din statul major central și al 
municipiului București al găr
zilor natriotice.

A fost prezent Muhsei Sayadi 
— însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe Si
ria la București.

condusă 
Vasile 
major

Luni, în continuarea vizitei oe 
o întreprind în țara noastră, 
membrii delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., condusă de 
I. S. Grușețki. vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, au fost oas
peți in județul Dolj.. Parlamen
tarii sovietici au fost însoțiți de 
tovarășii Ștefan Voitec. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale și Corneliu Mănescu, pre
ședintele Grupului român din 
Uniunea interparlamentară, pre
cum și de V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

La întreprinderea „Filatura 
românească de bumbac“ din 
Capitală a avut loc, luni după- 
amiază, un miting de solidari
tate cu poporul vietnamez, or
ganizat cu ocazia împlinirii u- 
nui an de la semnarea la Pa
ris a Acordului de încetare a 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.

Despre semnificația eveni
mentului au vorbit tovarășii 
Tudor Ionescu. președintele Co
mitetului național de solidari
tate cu lupta poporului vietna-

CRONICA U.T.C.
Ieri s-a înapoiat în Capita

lă. venind de la Havana, 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de tovară
șul Dionisie Balint. secretar 
al C.C. al U.T.C., care, la in
vitația Uniunii Tinerilor Co
muniști din Cuba, a făcut o 
vizită în această țară.

avutului 
ordinii

25 de 
gaze- 

I“ este

Performanța
(Umar« din pag. I)

de acumulare treptată. Nu ori
cine fi oricum poate atinge o 
performantă dar, oricine este 
capabil de efort, de concen
trare, de renunțare la tot ceea 
ce ar putea să-l sustragă de 
la atingerea acestui țel. Desi
gur, performanța este rezer
vată acelor calități psihice fi 
fizice, acelor caractere care 
știu să pună in locul auto- 
mulțumirii, seriozitatea pi as
cetismul sobru al căutătoru
lui, al unei personalități pa
sionate care visează cu ochii 
deschiși perfecțiunea. Istoria 
științei, a tehnicii, a sportu
lui poate fi socotită ca o dia
gramă a performanțelor, Cro
nica faptelor constructorilor 
hidrocentralelor noastre de la 
Bicaz la Lotru este un pir 
neîntrerupt de performanțe 
individuale, tehnice pi colec
tive care au creat posibilitatea 
unor rezultate bine cunoscute 
în modernizarea procesului de 
producție, . in formarea neui- 
trecuților specialiști care pi-au 
închinat viața luminii. în nu
mele climatului favorizant al 
performanțelor se înscriu re
centele chemări la întrecere 
pentru cea mai spectaculoasă 
performantă colectivă, înfăp
tuirea cincinalului înainte de 
termen. Nevoile societății so
cialiste sint în consens cu via
ța de excepție a lucrătorilor 
care produc la un nivel din 
ce în ce mai ridicat bunuri 
materiale, spirituale, recorduri 
ale activității cotidiene.

în sport, de pildă, dăruirea, 
respectarea cu strictețe a nor
melor unei vieți sportive aduc 
laurii performanțelor. Mark 
Spitz, medaliatul cu tot aurul 
de la
înotînd zilnic 18 km. Cuceri
rea pi depășirea unor norme 
prestabilite, învingerea și 
spulberarea propriilor noastre 
bariere, inocularea secretă a

München se antrena,

mușchilor cu zborul voinței 
cuceritoare nu poate fi altceva 
decît victoria omului asupra 
sa. Bucuria de a ieși din se
rie, de a fi unic se plătește, 
cum se plăteptg orice vrem să 
înfăptuim trainic și frumos pe 
lume. Cit efort, câtă răbdare, 
cită transpirație, cîtă renunța
re se investește într-o perfor
manță, atît de valoroasă este 
ea. Cuceririle au acoperirea 
în aur, a muncii, a voinței, 
a talentului. După mine prima 
mare performantă, s-a înfăp
tuit atunci cînd în mintea 
unui om, sau mai precis a 
unor generații nesfîrpite de 
temerari, s-a aprins un foc. 
Focul și roata sint performan
țele intrate în mitologie, iar 
spiritul creator cîntat în legen
de. Să vezi în somn noapte 
de noapte mecanismul pe care 
vrei să-l proiectezi, traseul pe 
care vei alerga, să simți emo
ția descoperirii cu tofi nervii 
și toată ființa ta creatoare în
seamnă să ai stofă de perfor
mer. Ritmul civilizației mo
derne cald fără^remușefai 
peste oomodități și inerții. Nu 
triumfă decît întreprinzătorul. 
Climatul de exigență, în
demnul la găsirea soluțiilor 
inteligente pentru obținerea 
eficienței maxime nu este alt
ceva decît încurajarea auto- 
depășirei, încurajarea partici
pării creatoare a tuturor la 
treburile obștești. In preajma 
Conferinței Naționale, am 
scris despre un șofer care rea
lizase un milion de kilometri 
pe aceeași mașină. Ieșea la 
pensie de pe mașina pe care 
și-a început meseria. Cu cîte
va zile înainte de pensie, șter
gea piesă cu piesă intrînd pe 
dedesubt, pentru a lăsa mașina 
gata de a porni din nou în 
cursă. Un fapt simplu poate 
neînsemnat la prima vedere 
dar iată că acest fapt simplu, 
neînsemnat înseamnă un semn 
al unui profil moral, al unui 
climat nou.

de cifrele
rapoartelor

Sint, în general, împotriva 
cifrelor de rapoarte atunci cînd 
e vorba de întreceri sportive, 
împotriva acelor cifre globale 
îndărătul cărora, de cele mai 
multe ori. se ascunde inactivi
tatea. Odată cu lansarea noii 
competiții de masă cu caracter 
republican, „Cupa tineretului“, 
amatorii de statistici — citiți 
organizatorii întrecerilor — co
municau cifre senzaționale, u- 
nele incredibile. De ce spun a- 
cest lucru ? Pentru că un recent 
raid întreprins prin mai multe 
județe (Ilfov, Prahova, Brașov. 
Sibiu) mi-a relevat, pe lingă o 
sumă de impresii și fapte îm
bucurătoare, și o serie de 
neajunsuri care nu țin de ade
ziunea tinerilor la această mare 
competiție de masă, ci pur și 
simplu de organizatori, uneori și 
de lipsa mijloacelor de practi
care a sporturilor înscrise in 

, regularnentjjl copppeyțjgi,. T%..ge- 
lorlalte sporturi lăsate la lătiau- 
dinea amatorilor. Apoi, nu pre
tutindeni chiar modul cum se 
organizează întrecerile și care 
anume categorii de tineri sint 
cuprinse, nu reușesc să ne con
vingă că se respectă deziderate
le unei întreceri de masă ;
știe, am mai scris, în cele mai 
multe locuri la întreceri sint 
mobilizați doar elevii. Firesc, e 
mai ușor ; dar rămîn în afara 
competiției o serie de categorii 
de tineri. în special tinerii din 
întreprinderi și instituții, săte
nii. Categoria cea mai săracă in 
participare este cea între 19—30 
ani. Cîteva aspecte întîlnite în 
județul Brașov sint în măsură 
să susțină, prin argumente con
vingătoare, credem, afirmațiile 
de mai sus. Brașovul nu se 
poate spune că nu beneficiază 
de condiții pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Cu toate 
acestea în comuna Prejmer, de 
exemplu, nu s-au organizat în
trecerile etapei de masă ; la 
Lisa, Ia fel, competiția n-a de
butat, la Șercaia doar 10 tineri 
s-au aliniat la startul întreceri
lor de sanie ; la schi, deși or
ganizația U.T.C. și asociația 
sportivă de aici au fost înzes-

se

Începînd de azi, timp de pa
tru zile. Ia Casa de cultură a 
elevilor și studenților din Pi
tești, sub genericul „Tineretul 
și contemporaneitatea cultural 
artistică“ se desfășoară un inte
resant ciclu de manifestări, me
nit să orienteze și să stimuleze 
preocupările cultural-artistice 
ale tineretului școlar și studen
ților. In zilele dedicate artelor 
plastice, muzicii și literaturii

, .TINERETUL
Șl CONTEMPORANEI
TATEA CULTURAL AR

TISTICĂ"
sint prevăzute lntîlniri cu cri
tici de artă, scriitori și muzico
logi, care vor dezbate probleme 
legate de aceste domenii. în în
cheierea ciclului va fi organi
zat un simpozion, in cadrul că
ruia se va prezenta, in sinteză, 
rolul și locul tineretului în con
textul fenomenelor cultural ar
tistice contemporane. (VASILE 
MĂRUȚĂ)

A APĂRUT REVISTA „TINÄRUL LENINIST" 
nr. 1/1974

Din sumar :
Eugen Florescu : Certitudini 

și obligații.
* * * : Jurnalul întrecerii 

uteciste.
A trăi in chip comunist

Mircea Bunea : Martor la ti
nerii marelui tău.

Ion Andreiță : Cîntecul pă- 
mîntului

Petre Dragu : Dar zăpezile 
de-acum 1
Vă propunem o profesie

E. IsOpescu : 1 200 de -„bră
țări de aur“.

Cenaclu politic
Cr. Ionescu : 128 de minute 

fără automulțumire

Viața organizației
Nicolae Lipschner : Pregăti

rea tinerilor activiști
A. Păun : Pentru cine alcă

tuim programele de activi
tăți ?

Dicționar
Mihai Milca : Cuvintul de 

ordine, lozinca politică.
N. Lotreanu : Permanența 

spiritului revoluționar. 
Timpul la persoana intii 

Septimiu Chelcea : O „listă 
de reflecții“ pentru majo
ritatea creatoare.

Metodică
Adina Păun : Obiective ime

diate și de perspectivă.

• Astă seară. Ia orele 20.00, 
Teatrul T. V. inaugurează ci
clul de spectacole in public „Is
toria Comediei“, cu tema : „Co
media antică greacă și latină“. 
Spectacolul. în adaptarea regi
zorului Nae Cosmescu, se va 
transmite din Sala „Studio“ a 
Teatrului „Lucia St.urza Bulan- 
dra“. Secvențele din piesele 
„Norii“ de Aristofan, „Ursuzul“ 
de Menandru, „Soldatul Fanfa
ron“ de Plaut, „Phormio" de 
Terențiu vor fi comentate de 
conf. prof. dr. docent Ion Zam- 
firescu. în distribuție, actori de 
primă mărime ai scenei româ
nești.

• Cu prilejul aniversării unui 
an de la înființarea Galeriilor 
A'RTIND din București (Calea 
Victoriei 91—93) are loc astăzi, 
la orele 15, vernisajul unei ex
poziții retrospective.

• După spectacolele susți
nute în București, Teatrul mu
zical „N. Leonard“ din Galați 
își continuă turneul cu „Doi pe 
un balansoar... muzical“ astă 
seară, la orele 17 și 20. la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Pitești.

• Membrii cercului științific 
OZN de pe lingă casa studenți
lor din București, organizează, 
astăzi, un dialog despre „Feno
menul OZN în actualitate“.

O catedră prin 
corespondență :

10 minute de 
GIMNASTICĂ

LECȚIA A ll-A

EXERCIȚIUL NR. 1.
Din stind, brațele Ia dreap

ta : legănarea brațelor la stin
gă (2 timpi) ; idem la dreapta 
(2 timpi). Se execută alterna
tiv (4X8 repetări). îndoirea 
și îndreptarea genunchilor Ia 
fiecare 2 timpi.

EXERCIȚIUL NR.2.
Șezînd cu picioarele întinse 

și depărtate. Brațele în sprijin 
înapoi. Aplecarea trunchiului 
înainte, cu ducerea brațelor 
înainte și arcuire. Revenire 
(4X8 repetări).

„Cupa tineretului“
trate cu 20 de perechi de schiuri 
de către comitetul județean 
U.T.C., organizatorii amînă de
clanșarea întrecerilor. în comu
nele Homorod și-Jibert nu s-au 
organizat întreceri de schi pen
tru că, simplu, n-au schiuri.

Nu s-au organizat întreceri 
nici în unități economice din 
Brașov, cu un număr foarte 
mare de tineri : Uzina 2, Fabri
ca de șuruburi, întreprinderea 
Metrom ; iar la Steagul roșu, 
din peste zece mii de tineri ce 
îndeplinesc condițiile de parti
cipare. n-au fost mobilizați la 
întrecerile „Cupei tineretului“ 
decît ceva mai mulți de o mie. 
Este adevărat, cum spuneam, se 
resimte o lipsă de materiale 
sportive, in special schiuri și 
patine. Inventatele asociațiilor 
sportive sint sărace, centrele de 
închiriere din Brașov, Poiana, 
Predeal etc. nu fac față nici pe 
departe cerințelor. Dar „Cupa 
tineretului“ are prevăzute șl 
alte sporturi : tenis de masă, 
șah și chiar jocurile sportive. 
Pentru acestea organizațiile 
U.T.C. vizate nu mai pot invoca 
nici un fel de scuze. Pentru că 
nu ne putem împăca cu gîndul 
că această competiție de masă, 
„Cupa tineretului“, se poate 
desfășura in afara organizațiilor 
U.T.C.. că își va atinge scopul 
fără participarea masivă a-tiue- 
rilor. Populația tînără a jude
țului Brașov, între 6 și 30 de 
ani, se apropie de 200 000. Or, 
din evidentele atît de efemere 
sau subiective, cum doriți, exis
tente la comitetul județean 
U.T.C. și lâ C.J.E.F.S., reiese că 
nu s-au înregistrat in etapa de 
masă, decît aproximativ 30 000 
de participanți. Cam puțini în 
raport cu ce s-ar fi putut face. 
Numai în orașul Brașov au fost 
amenajate 9 patinoare (Olimpig, 
Tractorul. Petrolul. Dinamo. Vo
ința, Școlile generale 5 și 19 etc.) 
ca să nu mai vorbim că la Codlea 
sint două patinoare, apoi altele 
Ia Făgăraș, Ghimbav, Predeal 
și că lacul Noua, situat într-un 
colț pitoresc, aproape de Uzina 
Steagul Roșu, este înghețat tun. 
Faptul că încheierea etapei de 
masă a fost amînată pînă la 3 
februarie, că gerul și zăpada 
asigură condițiile propice, în 
continuare, că nici de cadre de 
specialitate nu duce lipsă acest 
județ, — sint 261 de profesori 
de educație fizică — ne îndeam
nă să afirmăm că există pre
mise favorabile pentru revitali-

zarea activității de masă, a 
sporturilor de iarnă, la nivelul 
asociațiilor sportive și că cea 
mai mare întrecere de masă, 
destinată exclusiv tineretului va 
înregistra, în următoarele etape 
ale sale, succesele pe care le 
așteptăm.

V. CABULEA

• Festivalul 
sporturilor 
de iarnă

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, in frumosul oraș de pe 
riul Moldova, Cîmpulung-Mol- 
dovenesc, s-a desfășurat cea de 
a treia ediție a marii manifes
tări a sportului de masă „Fes
tivalul sporturilor de iarnă“. 
Anul acesta numărul participan- 
ților a atins o cifră record, ce
lor 4000 de concurenți tineri 
prezenți la start în probele de 
schi, săniuță, patinaj viteză) 
hochei și ștafete aplicative, 
adăugîndu-li-se peste 5 000 de 
turiști și spectatori veniți din 
toate orașele șt comunele srtce- 
vene. După ce. recent, a avut 
loc inaugurarea expoziției re
trospective „Sportul sucevean 
la a XXX-a aniversare“ în sala 
Casei de cultură, participanții 
au fost invitați la o gală- de 
filme sportive, trei dintre ele 
fiind realizate de cineamatorii 
din județ. De un mare succes 
s-au bucurat cei peste 300 de 
patinători-elevi, sub conducerea 
profesorului Gheorghe Bratu, 

■de la Școala generală nr. 4 din 
orașul gazdă, care au făcut o 
convingătoare demonstrație de 
măiestrie și fantezie pe gheață. 
Feeria pe gheață s-a bucurat 
și de prezența unor patinatori 
fruntași ai țării, care au evo
luat cu multă pasiune în mij
locul atîtor mii de „microbiști“.

în timp ce. a doua zi, concu- 
renții s-au întrecut în probele 
sportive, pe stadion au avut loc 
alte demonstrații de patinaj, 
meciuri de minihochei. Spre 
seară elevii Liceului militar 
„Ștefan cel Mare“ au înscris pe 
fondul unei liziere, cu torțe 
aprinse, „Congresul XI“ și „A 
XXX-a aniversare“ mareînd de 
fapt cele două majore eveni
mente cărora le-a fost dedicat 
festivalul.

O. MILEA

în cadrul acțiunilor edu
cative și de perfecționare a 
elevilor de la școli profe
sionale, licee și școli post- 
liceale, subordonate CEN- 
TROCOOP, s-au organizat 
concursurile profesionale pe 
meserii și specialități, aflate, 
în această perioadă, în curs 
de desfășurare, cu faza pe 
clase și unități școlare. Vii
torii croitori, țesători de co
voare și cusături naționale, 
tricoteuri, cizmari, marochi- 
neri, curelari, electromeca
nici reparatori obiecte de 
uz casnic, bijutieri, ceasor
nicari, vînzători, bucătari și 
cofetari (școli profesionale) 
depanatori aparate radio și 
TV (licee industriale), eco
nomiști și merceologi (licee 
economice), conducători de 
unități comerciale, meseriași 
din sectorul construcțiilor ci
vile și industriale etc. (școli 
de specializare postliceală) 
au posibilitatea confruntă
rii cu propriile cunoștințe și 
deprinderi dobindite pină in 
prezent. Am primit asigurări 
că acest concurs are șanse 
de reușită, în sensul inten
țiilor organizatorilor, deoa
rece, în perioada vacanței de 
iarnă, ei au luat contact cu 
unitățile, secțiile de prestări 
de servicii ale cooperativelor 
care i-au recrutat și trimis 
pentru școlarizare, documen- 
tindu-se in practică.

CEAȚA ȘI- 
TRENURILE

Vremea se menține în ge
neral închisă, cu ceață per
sistentă, îndeosebi în prima 
parte a intervalului, In su
dul și estul țării. In jumă
tatea de vest se vor semnala 
precipitații locale sub formă 
de ninsoare, lapoviță și plo
aie. în celelalte regiuni nin
sorile vor avea caracter izo
lat. Vîntul va sufla slab pină 
la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre —9 și 1 grad, mai cobo- 
rite în estul Transilvaniei, 
iar maximele între zero și 
+ 10 grade.

Din cauza vizibilității re
duse s-au produs serioase 
perturbații in transportul fe
roviar, majoritatea trenurilor 
âvînd întîrzieri în jur de 200 
minute. „Recordul“ este de
ținut de acceleratul de pe 
linia Deva-Petroșani-Craiova- 
București, 256 minute (ieri).

EXERCIȚIUL NR. 3.
Stind pe genunchi, brațele 

lingă corp. înclinarea trun
chiului înapoi și revenire. în
clinare cu ducerea brațelor 
înainte și coborîrea lor la re
venire (4Xg repetări).

EXERCIȚIUL NR.4
Stind, cu un picior sprijinit 

lateral pe un taburet, brațele 
Ia spate. îndoirea laterală a 
trunchiului cu ducerea brațe
lor sus. prin lateral. Se exe
cută și cu fandarea piciorului 
de pe sol (4X8 repetări).

EXERCIȚIUL NR. 5.
Șezînd pe merginea scaunu

lui, cu apucarea din lateral și 
ridicarea picioarelor întinse, 
îndoirea genunchilor Ia piept, 
cu arcuire ; întinderea picioa
relor oblic sus. Se poate exe
cuta și cu cîte un picior al
ternativ (4X8 repetări).

EXERCIȚIUL NR. fi.
Din ghemuit. Săritura cu 

ducerea brațelor sus prin 
înainte. Ghemuire, după ate
rizare pe vîrfuri. Se poate 
executa și cu picioarele depăr
tate în timpul extensiei 
(2X8 repetări).
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VIETNAMUL DE SUD : Ora de curs la o școală elementară înființată intr-un sat din zona elibe
rată a provinciei Quang Tri.

ORIENTUL APROPIAT
încheierea primei etape a dezangajării trupelor 

egiptene și israeliene la Canalul Suez

Pnom Penh CONGRESUL UNIUNII

Consilierul președintelui 
Consiliului de Stat al României 
primit de emirul statului Bahrein

MANAMA 28 — Coresponden
tă de la Crăciun Ionescu : La 
27 ianuarie, Mircea Malița, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, a fost primit de 
șeic Issa Ben Salman Al-Khali
fa, emirul statului Bahrein, că-

INTERVIUL LUI 
LE DUC THO

Cu ocazia primei aniversări a 
semnării Acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului, Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, reprezen
tant special al guvernului R.D. 
Vietnam, a acordat un interviu 
corespondenților posturilor de 
radio din Hanoi. Relevind im
portanța istorică a Acordului de 
la Paris. Le Duc Tho a declarat

ruia i-a înmînat un mesaj per
sonal din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Emirul statului Bahrein a 
transmis mulțumiri călduroase 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru mesajul său, apreciind 
activitatea sa fructuoasă în di
recția înțelegerii dintre state, a 
păcii în lume și și-a exprimat 
totodată dorința de a întări coo
perarea pe diverse planuri între 
cele două țări. Emirul Issa Ben 
Salman Al-Khalifa a adresat un 
mesaj prietenesc de salut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu cele mai bune sen
timente pentru poporul român.

In cursul întrevederii au fost 
abordate probleme privind si
tuația din Orientul Apropiat și 
relațiile dintre România și Bah
rein

în timpul șederii la Manama, 
Mircea Malița a avut convor
biri cu ministrul de externe al 
Bahreinului, Mohamed Ibn 
Moubarak Al-Khalifa.

Delegația M.A.N. 
in Cipru

Dînd curs invitației Parla
mentului Republicii Cipru, o 
delegație a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de 
Dumitru Balalia, președinte
le Comisiei permanente a 
M.A.N. pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat, întreprinde o vizită în 
această țară.

Delegația română a fost 
primită de președintele Par
lamentului cipriot, Glafkos 
Clerides. Cu acest prilej, a 
avut loc o discuție referitoa
re la activitatea celor două 
parlamente, ambele părți a- 
jungind la concluzia că, prin 
folosirea mijloacelor specifi
ce activității parlamentare, 
se poate aduce o contribuție 
dintre cele mai semnificative 
la cunoașterea între popoare 
și, prin aceasta, la destinde
re și pace în lume.

Președintele Parlamentului 
cipriot a oferit un dineu în 
cinstea delegației române.

CAIRO. — în cursul zilei de 
luni s-a încheiat prima etapă din 
cadrul procesului de dezanga
jare a trupelor israeliene și e- 
giptene la Canalul Suez, prevă
zut pe o durată de 40 de zile, în 
conformitate cu acordul încheiat, 
la 18 ianuarie, în acest domeniu, 
între Egipt și Israel.

Cei din urmă militari israe- 
lieni au părăsit, luni dimineața, 
portul Adabiya, Muntele Attaka, 
împrejurimile orașului Suez, 
precum și ultimul tronson al șo
selei Cairo-Suez, începîrid cu ki
lometrul 101 — unde au avut loc 
întilnirile dintre reprezentanții 
militari ai celor două țări, pre
cum și semnarea acordului.

Preluate — conform acordului 
de dezangajare încheiat — de 
reprezentanți ai O.N.U., zonele 
evacuate de trupele israeliene 
au fost remise, șase ore mai tîr- 
ziu, forțelor egiptene; care și-au 
instituit controlul asupra lor.

Toâte operațiunile primei eta
pe a procesului de dezangajare 
au decurs în bune condițiuni.

După cum a anunțat un pur
tător de cuvînt al armatei e- 
giptene, șoseaua Suez—Cairo ur
mează să fie redeschisă traficu
lui civil în cursul zilei de marți.

CAIRO. — Abdel Kader Ha- 
tem, vicepreședinte al guvernu
lui egiptean, a conferit cu Yas- 
ser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a- 
supra unor probleme interesînd 
ceie două părți — 
ția MEN.

Yasser Arafat a 
la 26 ianuarie, în 
delegații a OEP.

anunță

sosit Ia 
fruntea

agen-

Cairo 
unei

examinat în contextul efortu
rilor depuse pentru soluționa
rea politică a situației din O-rea politică a situației din 
rientul Apropiat.

Un alt punct central al 
vorbirilor, a spus Ghaleb, 
constituit examinarea relații
lor bilaterale. A fost sublinia
tă, de ambele părți, dorința 
de a acționa pentru creșterea 
colaborării ■ tunisiano-egiptene.

CAIRO. — Președintele egip
tean Anwar Sadat, a dat in
strucțiuni ministrului pentru 
problemele reconstrucției să 
includă în atribuțiile departa
mentului său proiectele privind 
dezvoltarea regiunii situate la 
Marea Roșie — anunță agenția 
M.E.N.

în legătură cu aceasta, minis
trul pentru problemele recons
trucției a menționat că va pre
zenta Comitetului ministerial de 
resort „un raport asupra proiec
telor sale de dezvoltare a 
Sinaiului, orașelor din regiunea 
Canalului Suez, precum și a re
giunii vestice a deșertului, pen
tru coordonarea obiectivelor 
respective, și, totodată, pentru 
stabilirea priorităților privind 
realizarea lor“ — arată agenția.

con-
1-a

sub focul
patrioților

Luni, pentru a patra zi 
consecutiv, forțele patriotice 
cambodgiene au bombardat 
cu rachete și artilerie poziți
ile lonnoliste din Pnom Penh. 
După cum relevă corespon
denții militari ai agențiilor 
occidentale de presă, piesele 
de artilerie și munițiile fo
losite în cursul acestor bom
bardamente au fost dintre 
cele capturate de forțele pa
triotice în timpul luptelor.

• PRIMUL MINISTRU AL 
TUNISIEI, Hedi Nouira, va 
prezenta în Adunarea Națională, 
la 1 februarie, proiectul de a- 
mendament la constituția țării 
privind includerea în legea su
premă a principiului referendu
mului asupra proeictului uniu
nii dintre Tunisia și Libia — a 
anunțat secretarul de stat tuni
sian pentru informații, Slahed- 
dine Abdellah, la încheierea u- 
nei reuniuni a guvernului :

SOCIALISTE SUDANEZE
Cuvîntarea de salut

a reprezentantului român
KHARTUM 

La Khartum 
minică, lucrările primului Con
gres al Uniunii Socialiste Su
daneze. în cadrul lucrărilor, to
varășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
a transmis un salut călduros și 
cele mai cordiale felicitări din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România și președinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Frontul Unității Socialiste, 
opinia publică din România — 
a spus vorbitorul — privesc cu 
simpatie eforturile 
dezvoltării “__________
Sudanului pe calea progresului 
economic 
acțiunile 
participarea 
viața internațională.

28 (Agerpres). — 
au continuat, du-

consacrate
de-sine-stătătoare a

și social, precum 
pentru afirmarea 

activă a țării
Și 
Și 
la

Disparițui lui Grivas 

și evoluția cipriotă

că în anul ca-’e a trecut R.D. 
Vietnam a depus eforturi multi
laterale pentru găsirea unor 
modalități de transpunere în 
viață a prevederilor acordului.

Pentru a salvgarda pacea, po
porul nostru nu are altă alter
nativă decit să dea riposta cea 
mai energică violării prevederi
lor acordului, concomitent cu 
lupta pe fronturile politic și di
plomatic. a spus Le Duc Tho, ce- 
rind, in același timp, S.U.A. și 
administrației de la Saigon să 
respecte și să aplice cu rigurozi
tate Acordul de la Paris. în 
continuare, el a trecut *n revis
tă succesele obținute de forțele 
armate populare de eliberare 
din Vietnamul de Sud în respin
gerea atacurilor trupelor saigo- 
neze împotriva zonelor elibera
te, menționînd că, în linii ge
nerale, zona eliberată din Viet
namul de Sud a rămas aceeași 
ca și înainte de 28 ianuarie 1973.

Dezvoltarea relațiilor economice 
româno-algeriene

Schimburile' comerciale româno-algeriene, care, în 1973 s-au 
triplat față de 1971, au cunoscut, totodată și o diversificare în 
ambele sensuri.

Sporirea exportului românesc a creat și premisele sporirii 
importurilor din această țară. Din Algeria, România a impor
tat, în ultima perioadă, însemnate cantități de minereuri de 
fier și de fosfați, diverse produse agro-alimentare, măsline în
deosebi. Prevederile pentru anul în curs vizează intensificarea 
acestor schimburi comerciale, specialiștii români și algerieni ex- 
primindu-și satisfacția, cu prilejul unor convorbiri recente, pen
tru cursul lor ascendent, in avantajul celor două țări. Această 
evoluție, care reflectă și adincirea relațiilor de prietenie româ- 
no algeriene, este — subliniază autoritățile algeriene — rezulta
tul aplicării măsurilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și șeful statului algerian, Houari Boumediene, cu ocazia întîl- 
nirilor de la Alger, măsuri menite să asigure dezvoltarea în 
continuare, în ritm susținut, a relațiilor economice și a schim
burilor comerciale — pînă la 100 milioane de dolari, în anul 
1975. Conform înțelegerilor, la București, urmează să aibă loc 
cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte interguvernamentalb 
româno-algeriene de colaborare și cooperare economică, care va 
concretiza un nou acord pe termen lung între cele două țări, co
respunzător actualului plan cvadrienal algerian pe perioada 
1974—1977.

TUNIS. — în cadrul vizitei 
oficiale pe care o întreprinde în 
Tunisia, Murad Ghaleb, trimis 
special al președintelui egip
tean, Anwar Sadat, a fost pri
mit de Hedi Nouira, primul 
ministru tunisian. Referindu-se 
— în cadrul unei conferințe de 
presă — la convorbirile avute 
cu premierul Tunisiei, Ghaleb 
a precizat că au fost abordate, 
cu precădere, probleme pri
vind recentul acord de dez
angajare și separare a trupelor, 
încheiat între Egipt și Israel,

• MINISTRUL SAUDIT AL 
PEROLULUI, Ahmed Zaki Ya- 
mani, aflat la Tokio, a decla
rat, cu prilejul unei conferin
țe de presă, că vizita sa urmă
rește, între altele, să contribuie 
la creșterea gradului de înțele
gere din partea japonezilor a 
problemei palestiniene. El a 
anunțat că regele Feisal exami
nează, în prezent, problema re
ducerii prețului petrolului și că 
Arabia Saudită intenționează ca, 
în alocarea cantităților de pe
trol pentru „livrare directă“ și 
în fixarea prețului, să acorde 
prioritate statelor care își dez
voltă cooperarea economică 
cu țara sa, în scopul industria
lizării acesteia.

ORAȘUL DIN DESERT
9 9

Un grup de arheologi 
din mai multe țări, mem
bri ai Institutului pentru 
Orientul Mijlociu și Ex
tremul Orient (ISMEO), 
condus de profesorul 
Giuseppe Tucci, a reușit 
să dezvăluie, în urma u- 
nor îndelungate cerce
tări, misterul originii 
„deșertului ceramicii" 
din Iran.

că acest oraș — Shahr-i-Sokhta 
— a dispărut, după o existență 
de circa o mie de ani. Vînturile 
deșertului ce au o viteză de pes
te 150 kiiometri pe oră, au ros 
zidurile caselor și cu timpul nu 
au mai rămas la suprafață de- 
cît fragmente de ceramică anti
că. Excavindu-se Ia adincimi 
ceva mai mari, au fost găsite, 
sub o crustă de sare groasă de 
40 cm, locuințe, obiecte de bronz 
și marmură, străzi, ustensile cas
nice și chiar alimente bine con
servate. „După dezvelirea unei 
mari părți din oraș, imaginea 
era impresionantă — a declarat 
un reporter al revistei italiene 
VIE NOUVE. Orașul avea înfă
țișarea unui centru urban mo

Grivas a murit. La Limassol, 
în ascunzătoarea în care și-a 
consumat ultimii âni de viață, 
generalul a suferit un atac de 
cord care i-a fost fatal. Dispa
riția lui intervine într-un mo
ment de recrudescență a tensiu
nii, cînd atentatele tulbură 
niștea Ciprului.

O
li-

în 
la 
de 
de 
în

întrebare revine 
aceste ceasuri 
Nicosia : lipsită 
conducătorul ei, 
experiența lui
operațiuni clandes
tine, organizația te

roristă va supraviețui ? Succe
sorii Iui Grivas vor continua cu 
aceeași înverșunare să se opună 
politicii realiste pe care o pro
movează președintele Makarios? 
Pare dificil de răspuns. Un lu
cru este evident : ultimele săp- 
tămini au evidențiat decizia par
tizanilor lui Grivas de a perse
vera pe un drum presărat cu 
explozii și asasinate. Valul te
rorist reprezintă opera unui grup 
izolat. Acest grup vine in deza
cord flagrant cu opțiunile clare 
ale majorității populației care 
sprijină pe Makarios și politica 
sa. Dar adepții violenței nu țin 
seama de realități. încordarea a 
atins, iarăși, cote ridicate și opi
nia publică din insulă a reac
ționat, exprimindu-și îngrijora-

rea față de o evoluție pericu
loasă.

Telexurile agențiilor de presă 
reconstituie biografia Iui Grivas 
evidențiind o constantă a ei : 
anticomunismul virulent, apar
tenența Ia dreapta ultraconser- 
vatoare, reacționară. Se amin
tește, de asemenea, perioada 
E.O.K.A., cind organizația pe 
care a creat-o a declanșat lupta 
împotriva dominației britanice 
în Cipru. Timp de patru ani, 
Grivas — care a împrumutat, 
atunci, drept nume conspirativ 
pe acela al unui erou al epocii 
bizantine : Dighenis — a înfrun
tat 50 000 de militari britanici 
care, in pofida unor ample ope
rațiuni polițienești, n-au izbutit 
să-l captureze. Dar după ce Ci
prul și-a dobindit independența 
și s-a angajat pe un drum pro
priu, în afara primejdioaselor 
combinații ale N.A.T.O., Grivas 
a reapărut. De astă dată de nu
mele generalului (care miza pe 
prestigiul acumulat în lupta anti- 
Londra) s-a legat o activitate te
roristă pe care locuitorii insulei 
au respins-o fără echivoc. Fireș
te, bombele explodau în numele 
Enosisului, adică al unirii Cipru
lui cu Grecia. Dar, Jevenise de 
mult limpede că lozinca Enosi
sului servea drept paravan pen
tru o acțiune menită să modifice 
radical orientarea cipriotă. O 
tentativă de a-1 readuce pe ge-

neral Ia înțelegerea imperative
lor reale ale prezentului insulei 
a eșuat. încercarea de reconci
liere între Makarios și Grivas 
nu s-a soldat cu nici un rezul
tat. Au urmat apoi iarăși explo
zii, atentate și chiar răpirea unui 
ministru. „Somnambulii mas- 
cați" — cum i-a denumit Maka
rios pe oamenii lui Grivas — 
încercau să împingă insula în 
haos. Autoritățile au răspuns în 
mod calm și eficient, luînd mă
suri din ce in ce mai energice.

Zvonuri imposibil de confir
mat semnalaseră boala gravă a 
lui Grivas. Nu se știe dacă în 
ultimele luni generalul a mai 
condus direct organizația sau — 
țintuit pe patul suferinței — a 
jucat un rol mai modest. Dece
sul a fost anunțat laconic de un 
comunicat publicat de adepții 
săi.

Ciprul va fi mai liniștit după 
moartea lui Grivas ? Agenția 
FRANCE PRESSE este sceptică: 
„Nu pare că decesul generalului 
Grivas va pune capăt activității 
E.O.K.A.“. Comunicatul care a 
făcut cunoscută încetarea din 
viață a Iui Grivas menționa de
semnarea unui succesor al său 
Ia conducerea organizației clan
destine.

Oare, intr-adevăr, nimic nu se 
va schimba după dispariția gene
ralului ?

EUGENIU OBREA

C
ei 15 membri ai 
grupului de cerce
tători ai tainelor 
trecutului au lu
crat din 1968 și pină 
acum, avind, in 

cele din urmă, marea satisfac
ție de a fi descoperit misterul 
in ceea ce privește imensul „de
pozit“ de materiale arheologice 
ce iși au originea in timpurile 
preistorice, prezent intr-o zonă 
de deșert, greu de imaginat că ar 
fi putut fi vreodată locuită de 
om. Pînă acum, un mare număr 
de cercetători s-au străduit să-și 
explice cum și din ce motive oa
menii de acum 4000—5000 de
ani au strîns in mijlocul deșer
tului miliarde de fragmente de 
obiecte și vase de ceramică. Pri
mul care a atras atenția asupra 
curiozității acestui fenomen sin
gular a fost un englez care a 
efectuat pe jos. în 1916, o legen
dară. călătorie de-a lungul Asiei 
centrale.

Și iată, că de curind, profeso
rul italian Tucci, președintele 
I.S.M.E.O., a relevat importanța 
științifică a descoperirii și, tot
odată, dezlegarea enigmei. In 
locul unde se Întinde astăzi de
șertul Lut din Iran, în apropie
rea graniței cu Afganistanul, a 
existat acum 5000 de ani un 
imens oraș, unul dintre prime
le centre ale civilizației umane, 
cu aproximativ 50 000 de locui
tori. Arheologii sini de părere

dern : străzi largi, casele așeza
te conform unei riguroase siste
matizări, instalații de scurgere 
a apei“.

în afara celor 50 000 de locui
tori ai orașului, peste 150 000 de 
oameni trăiau la sate, ocupîn- 
du-se cu agricultura și pescui
tul ; în apropierea centrului ur
ban curgea fluviul Hamun și ar
heologii au găsit instrumente de 
pescuit. Au fost scoase la ivea
lă ateliere de prelucrare a bron
zului, a marmurei și, mai ales, a 
ceramicii, toți specialiștii fiind 
de acord că tehnica folosită era 
avansată. Unul din cele mai in
teresante procedee tehnologice 
utilizate de oamenii de acum 
5 000 de ani Ia arderea cără
mizilor, pare construit de ingi
neri din zilele noastre. Oamenii 
din Shahr-i-Sokhta cunoșteau 
fizica căldurii și termodinamica ? 
— s-au întrebat cercetătorii, des
coperind cuptoarele pentru ar
derea argilei ce funcționau pe 
baza a două tunete cu aer cald. 
Cuptorul era in așa fel construit 
incit aerul trecea din tunelul a- 
flat in partea superioară in cel 
din partea inferioară sub forma 
unui flux de aer foarte cald, ce 
incăizea la rindul său, pereții la
terali de argilă ai cuptorului, 
care, vitrificindu-se, serveau 
drept suprafață refractară, ca
pabilă să transmită căldura 
in centrul cuptorului.

R. Ț.

Aspect de la Șantierul naval din Wrodaw, cel mai maro producător de ambarcațiuni pentru 
navigația fluvială din Polonia.

încordare

in Bolivia
Ultimele telegrame de presă 

sosite din Bolivia continuă să 
relateze despre menținerea unei 
situații interne incordate. Agen
țiile ASSOCIATED PRESS și 
REUTER anunță că, în semn de 
protest față de hotărîrea autori
tăților de a majora prețurile la 
unele produse alimentare de 
bază, circa 10 000 de lucrători 
agricoli au ocupat o secțiune de 
circa 50 de mile de pe șoseaua 
care unește Cochabamba de 
Banta Cruz, suspendind orice 
trafic. De asemenea, aii fost ri
dicate baricade pe șoseaua care 
face legătura cu partea de nord 
a țârii.

Agenția REUTER informează 
că guvernul din La Paz a trimis 
spre Cochabamba trupe și care 
blindate.

Acțiunea lucrătorilor agricoli 
— care reprezintă două treimi 
din populația de 5,2 milioane de 
locuitori ai Boliviei — urmează, 
la scurt interval, grevelor 
clanșate de mineri,
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PRINCIPATELOR a fost mar
cată in Statele Unite printr-o 
serie de manifestări culturale 
organizate la Washington, New 
York și Chicago.

Grevă generală a 
minerilor britanici ?

• POSIBILITATEA DECLAN
ȘĂRII, la 10 februarie, a unei 
greve generale a minerilor bri
tanici a devenit mai mare du
minică, după ce au fost publi
cate rezultatele unui sondaj în
treprins de televiziune printre 
minerii din Anglia, Scoția și 
Wales. La sfirșitul săptămînii 
trecute, opt din zece mineri in
tervievați au afirmat că vor vota 
pentru declanșarea grevei în 
vederea satisfacerii revendicări
lor lor de majorare a salariilor. 
Reprezentanții diferitelor sindi
cate ale minerilor au și cerut 
membrilor acestora să voteze în 
favoarea declanșării grevei, ex- 
plicîndu-Ie că și muncitorii de 
la căile ferate, și cei de Ia cen
tralele electrice se vor 
za

țională de mobilă, manifestare 
economică care a constituit un 
important mijloc de confruntare 
a celor mai noi produse realiza
te de peste 1 260 de firme și în
treprinderi de specialitate din 29 
de țări. Au participat și între
prinderi industriale și unități 
ale cooperației meșteșugărești 
din țara noastră, care au pre
zentat o variată gamă de mode
le de mobilă, garnituri comple
te, dormitoare, sufragerii, ca
mere de zi, mobila pentru holuri 
și piese de mic mobilier de con
cepție originală. Mobila româ
nească — și, îndeosebi, cea exe
cutată în stil rustic de inspira
ție națională, rustic german și 
spaniol, realizată cu ornamenta
ții și sculpturi fine 
un viu 
cierile 
lor de

a suscitat 
interes, întrunind apre- 

specialiștilor și oameni- 
afaceri.

Cimpanzeul 
„vorbitor"...

solidari-

t

învățat să „vorbească“ cu aju
torul unui ordinator. Profesorul 
Duane Rumbaugh, de la Uni
versitatea de stat din Georgia, 
care conduce de 15 ani studiile 
privind determinarea inteligen
ței cimpanzeilor, a declarat că 
este foarte impresionat de ușu
rința cu care maimuțele pot să 
comunice cu cercetătorii.

O PARLAMENTUL IORDA
NIAN a aprobat, duminică, pro
iectul de buget pentru anul 1974, 
care se va ridica la suma de 
15,6 milioane dinari (circa 440 
milioane dolari), cu peste 5,8 
milioane dinari mai mult decit 
cel precedent.

Primul ministru al Iordaniei, 
Zeid Rifai, care împreună cu 
membrii guvernului său a asis
tat la ședința parlamentului, a 
exprimat mulțumirile adresate 
de Iordania Arabiei Saudite, Ku
weitului și Emiratelor Arabe 
Unite pentru asistența acordată 
regatului Iordanian.

cu ei.

« FILMUL „PLANETA MAI
MUȚELOR" este pe cale să de
vină realitate Ia Centrul de cer
cetări Yerkes al Universității 
Emòry din Georgia — Statele 
Unite —, unde un cimpanzeu a

• APROXIMATIV 14 760 000 
ALEGATORI birmanezi s-au 
prezentat, duminică, în fața ur
nelor pentru a-i alege pe mem
brii Adunării Naționale și ai 
consiliilor locale, conform pre
vederilor noii Constituții.

Pele, marea vedetă a fotba
lului brazilian, și-a luat re
cent licența în educație fi
zică. El a părăsit echipa na
țională în 1971, insă mai este 
activ Ia clubul său Sailtos.

Relevînd bunele raporturi 
existente între cele două state, 
vorbitorul a subliniat că vizita 
efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Sudan, ca 
și vizita în România a președin
telui Gaffar Numeiri, întilnirile 
și convorbirile fructuoase din
tre cei doi conducători au 
marcat momente de o deosebi
tă însemnătate în cronica re
lațiilor, în continuă dezvoltare,' 
dintre țările noastre, angajate 
pe drumul construirii unei so
cietăți noi și prospere. Vorbi
torul a reafirmat totodată 
hotărîrea F.U.S. de a acționa 
pentru amplificarea legăturilor 
de colaborare prietenească din
tre organizațiile noastre politice 
de masă și obștești, de a extin
de și diversifica, pe planuri 
multilaterale, cooperarea dintre 
România și Sudan, spre binele 
popoarelor român și sudanez, al 
cauzei păcii ’ *...................
naționale.

Amintind 
celebra trei 
berarea României de sub jugul 
fascist, vorbitorul a prezentat 
activitatea partidului nostru, a 
poporului român, pentru trans
punerea în viață a prevederilor 
programului de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, stabilit de Congresul 
al X-lea al partidului și de ul
tima Conferință Națională.

Realizînd cu succes programul 
de dezvoltare socialistă, țața 
noastră acordă totodată o dett1 
sebită atenție problemelor vieții 
internaționale contemporane. O 
preocupare centrală în politica 
externă o constituie dezvoltarea 
legăturilor de prietenie și co
laborare, în cele mai diferite 
domenii, cu toate țările socia
liste. In același timp, România 
socialistă amplifică, pe cele mai 
diverse planuri, raporturile sale 
de colaborare prietenească cu 
statele africane și din celelalte 
continente, care au pășit pe 
calea dezvoltării independente.

La baza tuturor raporturilor 
internaționale ale țării noastre 
așezăm principiile egalității în 
drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, 
principii a căror vocație uni
versală a fost deplin confirma
tă în ultimele decenii și care 
găsesc o largă adeziune pe are
na internațională.

Poporul român manifestă cea 
mai vie simpatie, întreaga sa 
solidaritate militantă cu po
poarele care se mai află încă 
sub jugul asupririi coloniale și 
care luptă eroic pentru emanci- 
parèa națională și socială. 
România acordă un larg și 
multilateral sprijin popoarelor 
din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau, Namibia și din alte 
zone care luptă pentru lichi
darea definitivă a colonialismu
lui ; susține pe deplin dreptul 
lor legitim de a folosi orice 
formă de luptă, inclusiv con
fruntarea armată, pînă la eli
berarea totală. în mod consec
vent, poporul român militează 
cu fermitate pentru abolirea 
politicii de discriminare rasială 
și apartheid.

Poporul nostru a acționat și 
va acționa pe mai departe — 
se relevă în salut — pentru 
stingerea tuturor focarelor de 
încordare, agresiune sau război, 
pentru promovarea metodei 
tratativelor în soluționarea pro
blemelor litigioase, pentru eli
minarea forței și amenințării cu 
folosirea forței în raporturile 
internaționale, pentru asigu
rarea dreptului tuturor statelor, 
indiferent de mărimea și forța 
lor. de a participa activ, nemij
locit, la rezolvarea problemelor 
majore cu care se confruntă 
omenirea ; ne pronunțăm tot
odată pentru încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării generale, în 
rind a celei nucleare.

După opinia noastră, 
vorbitorul, soluționarea 
din Orientul Apropiat trebuie 
să aibă loc pe cale politică, prin 
aplicarea neîntirziată a Rezolu
ției 
din 
ducă la retragerea trupelor is
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, la instaurarea în zonă 
a unei păci trainice, juste, la 
asigurarea suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor sta
telor din această regiune, pre
cum și la rezolvarea problemei 
poporului palestinian, în con
formitate cu aspirațiile sale le
gitime.

Ca stat aparținînd continen
tului european, România acțio
nează energic pentru crearea 
unui sistem eficient și trainic 
de securitate in această parte a 
lumii, care să ducă la promo
varea și instaurarea principiilor 
noilor raporturi democratice in
tre țările Europei, la elaborarea 
de măsuri practice pentru apli
carea acestor principii, la elimi
narea recurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, la stimu
larea dezvoltării cooperării paș
nice, echitabile, intre toate na
țiunile europene.

In încheiere, tovarășul Mihai 
Gere a urat Uniunii Socialiste 
Sudaneze, întregului popor su
danez prieten, succes deplin în 
eforturile lor pentru crearea 
unei noi societăți, pentru o 
viață demnă și prosperă, 
lupta pentru progres, pace 
înțelegere între popoare.

Cuvîntarea de salut a __
primită cu căldură, fiind dese
ori punctată cu aplauze. Pre
ședintele Gaffar Numeiri,

și înțelegerii inter-

că anul acesta vom 
decenii de la eli-

primul

a arătat 
situației

Consiliului de Securitate 
noiembrie 1967, care să

în
Și

fost
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ședințele Gaffar Numeiri, care 
prezidează lucrările Congresu
lui, a mulțumit călduros pentru 
mesaj și a transmis, la rindul 
său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și poporului român 
prieten cele mai bune urări dd 
fericire și prosperitate.
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