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CUM EDUCĂM „PRIN MUNCA, 
PENTRU MUNCĂ“ ?

Vizita secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Republica Irak
La invitația secretarului ge- tarul general al Partidului Co- Nicolae Ceaușescu, va efectua o 

neral al conducerii regionale a munist Român, președintele vizită oficială de prietenie in 
președintele °C Republicii Irak, Consiliului de Stat al Republicii Republica Irak, între 19 și 21 
Ahmed Hassan al-Bakr, secre- Socialiste România, tovarășul februarie a.c.

Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU, 

publicistului danez Kjeld Oesterling Nielsen
Pentru noi, cetățenii unei orînduiri socialiste, munca nu se 

poate limita la dimensiunile simplului efort fizic sau intelec
tual. Actul muncii include în semnificațiile sale și atitudinea 
față de ea. Datoria pe care ne-o achităm în fiecare zi fajă de 
societate este în primul rînd o problemă de conștiința. De 
aceea este firesc ca strădaniile depuse de organizațiile 
de tineret să nu-și propună doar sprijinirea producției și creș
terea unei cote de participare la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, ci să dezvolte in același timp și o atitudine înaintată, 
pătrunsă de un profund spirit m'oncitoresc. Educarea prin 
muncă înseamnă, poate mai mult decît orice, educarea în res
pectul ei, în înțelegerea resurselor sale de înaltă valoare so
cială, ca singur teren al afirmării și împlinirii umane.

O ÎNTRECERE... PRINTRE 
COLOANE Șl RUBRICI

— Dar, nu înțeleg, atunci noi 
de ce sîntem fruntași pe județ ?

Abia cind am mai auzit și a- 
ceastă întrebare ne-am dat sea
ma cit de naivi păream în fața 
lor încercînd să aflăm de ce în 
întrecerea „Tineretul — factor

hr®

activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“ nu au fost 
cuprinși nici măcar toți uteciștii 
întreprinderii, de ce întrecerea 
nu a urmărit și nu urmărește 
nici un angajament concret, de 
ce nimeni nu poate spune care 
din cele opt organizații este 
fruntașă pe întreprindere sau 
care sînt uteciștii fruntași ai 
unei organizații etc., etc. Discu
tasem cu membri ai comitetului 
U.T.C. pe întreprindere mult 
timp despre preocupările orga
nizației pentru educarea prin 
muncă și pentru muncă. Foarte 
repede au ajuns să ne vorbeas
că despre întrecerea „Tineretul- 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“.

După cum s-a anunțat, la 23 ianuarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe publicistul danez Kjeld Oesterling Nielsen, 
căruia i-a acordat următorul interviu pentru Radiodifuziunea
daneză :

ÎNTREBARE : In acest 
an România sărbătorește îm
plinirea a 30 de ani de la eli
berare. Cfire sînt principalele 
rezultate obținute în această 
perioadă in viața economică 
și social-culturală a țării și 
cum apreciați dezvoltarea ac
tuală în perspectiva sarcinii 
construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în a- 
țest an România va sărbători 
împlinirea a 30 de ani de la 
răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, moment crucial în dez
voltarea României, în înfăp
tuirea revoluției democratice și 
apoi a revoluției socialiste.

In acești ani, poporul român 
a trebuit să desfășoare o luptă

susținută pentru lichidarea stării 
de înapoiere, pentru transfor
marea revoluționară a întregii 
vieți economico-sociale și fău
rirea noii orînduiri sociale — o- 
rînduirea socialistă. Rezultatele 
activității desfășurate de poporul 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist, au dus la transfor
marea României dintr-o țară cu 
o industrie slabă și o agricultură 
organizată pe baze vechi, într-un 
stat cu o industrie dezvoltată, 
organizată pe baza cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane, 
cu o agricultură socialistă avan
sată care satisface pe deplin ne
cesitățile în continuă creștere ale 
întregului nostru popor. Spre 
exemplu, producția industrială 
din 1974 va fi de peste 28 ori 
mai mare decît cea din 1938,

anul cu producția cea mai mare 
din timpul vechiului regim bui- 
ghezo-moșieresc.

Paralel cu creșterea vertigi
noasă a industriei, cu moderni
zarea agriculturii, am acordat o 
atenție deosebită ridicării nive
lului cultural al poporului, dez
voltării învățămîntului, științei, 
culturii — factori primordiali 
pentru progresul orînduirii so
cialiste. Am realizat învățămîn- 
tul de zece ani pentru întregul 
tineret; am dezvoltat învățămân
tul superior, România situîndu- 
se astăzi printre țările cu învă- 
țămînt avansat din toate punc
tele de vedere.

O atenție deosebită am acor
dat creșterii nivelului de trai, 
material și spiritual al poporului. 
Ca urmare a dezvoltării econo
miei naționale, venitul național 
a crescut în acești ani de peste 
zece ori; au crescut, de aseme-

(Continuare în pag. a Vl-a)

PERSE-
OCTAV PANCU-IAȘI

M-am întâlnit în stația au
tobuzului 40 cu un prieten 
pe care nu l-am mai văzut 
din copilărie.

— Ce bucurie ! am excla
mat. deschizând brațele să-I 
strâng la piept. Ce mai faci ?

— Precum vezi, aștept, 
mi-a răspuns el sec.

M-am îngălbenit :
— Aștepți încă ? De atunci ?
— Da.
M-a năpădit o duioasă a- 

mintire. Eram doi puști cind 
ne-au dat părinții bani de 
cinema. Tocmai se adusese 
în București primul film so
nor. Nu știu care, fiindcă eu 
nu l-am văzut. Tramvaiul cu 

/ cai întirziind, m-am lăsat pă
gubaș și m-am întors acasă. 
El însă, perseverent, a rămas 
in stație să aștepte. Și-a des
chis pumnul și mi-a arătat o 
monedă ruginită.

— Banii de cinema... de a- 
tunci...

— Nici pină azi n-ai izbu
tit ?

— Nu-i vina mea...
— Și ? Cum te-ai des

curcat în viață ?
— Nu mai rău decît alții. 

Cu deosebirea că eu mi-am 
petrecut-o în stația asta.

— Școala ?
— Am făcut-o aici, în sta

ție. Intre două priviri arun
cate în zare, să văd dacă vi
ne vreun vehicul — apăruseră 
acum tramvaiele electrice — 
mai terminam o clasă... mă 
pregăteam pentru bacalau
reat...

— Unde lucrezi ?
— La o cooperativă cu 

munca la domiciliu. Adică, 
vreau să spun, cu munca in 
stație.

— Căsătorit?
— O. demult... Tocmai se 

introduseseră primele trolei
buze... Aici, în stație, am fă
cut nunta. A fost foarte fru
mos... sute de persoane... 
masă bogată...

— Ai copii ?
— Nu. din păcate, asta nu 

s-a putut. Dă-ți seama ci\ to
tuși mă aflu într-o stație... 
pe stradă...

— înțeleg... Și acum ?
— Acum, ce ?
— Ce faci ?
— Aștept autobuzul 40.
— Crezi că vine ?
— Sînt sigur. Dar, evident, 

mi-am luat unele măsuri de 
prevedere. îmi fac actele 
pentru pensionare... mă în
grijesc de locul de veci...

în depărtare se văzu ceva 
roșu și mare și, pe măsură 
ce se apropia, inima priete
nului meu începu să bată din 
ce în ce mai tare, mi se fă
cu teamă ca emoția sosirii 
autobuzului să nu-i provoace 
un șoc.

N-a fost cazul.
Autobuzul trecu prin stație 

dar nu opri. Casierița mai 
apucă să ne strige „Ne re
tragem la depou !“ și vehicu
lul se pierdu în depărtare.

Eu m-am întors acasă.
EI, perseverent, a rămas.
Acum cel puțin știu unde 

să-1 găsesc cind mi s-o face 
dor de el, cind îmi vor mai 
apare in memorie nostalgicele 
amintiri ale copilăriei noas
tre... Ce copil drăguț a fost ! 
El m-a învățat să joc arșice... 
de Ia el mai știu frumoasa 
poezie „Cățeluș cu părul 
creț..."

Pentru că, susțineau, aceasta e 
forma cea mai nouă și mai pi
păibilă. Ceea ce așa și este. Nu
mai că în afara unor fraze ge
nerale nu spuneau nimic con
cret. Un carnețel cu două cifre 
era singurul argument. Ce alt
ceva vreți, voiau să spună, flu- 
turîndu-1 intr-una pină cind ni 
s-a pus și întrebarea : „atunci 
noi de ce sîntem fruntași pe 
județ ?“ Cu alte cuvinte : nu ve
deți. tovarăși, că pretindeți ceea 
ce comitetul județean al U.T.C., 
care ne-a declarat fruntași în

(Continuare în pag. a IlI-a)

In pagina a IlI-a
Râspunzînd chemărilor ce le-au fost adresate, 
colectivele de oameni ai muncii își iau în adunări 
generale

ANGAJAMENTE 
CARE ONOREAZĂ

Ce vom vedea la seara
Institutului

Am invitat o promoție de viitori actori, ab
solvenții ultimului an al Institutului de artă tea
trală și cinematografica din București, să fie 
oaspeții unei case de cultură a tineretului din 
București: MODERN-CLUB.

Invitația a fost primită cu mulf interes de 
studenții actori, regizori precum și de profeso
rii lor și conducerea institutului. Miercuri, 13

de teatru
februarie, ora 
din București,
George Carabin, joacă pentru dumneavoastră 
în spectacolul cu piesa „BUCĂTĂRiA" de Ar- 
nold Wesker, un „furios" al dramaturgiei en
gleze contemporane.

Așadar, ne întîlnim miercuri seara la
19,30 la Modern-Club !

19,30 pe scena Mcdern-clubului 
promoția 74, clasa profesorului

IN PAGINA A IV-A:

• Ce ne-a declarat profesorul George Carabin despre programul de lucru al actua
lei promoții • Vă facem cunoștință cu interpre tul principal din spectacol : Gheorghe Visu 
• Expoziție la Modern-club.

Vă invităm

la o

dezbatere:

Conținutul
de educație

După primul trimestru 
și apreciere a gradului

Educația fizică și sportul, integrate organic în 
procesul instructiv-educativ al elevilor, așa cura 
se subliniază în Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R., din 28 februarie — 2 martie 1973, sint 
chemate să participe la creșterea și formarea 
unor generații sănătoase și robuste din punct de 
vedere fizic, capabile să facă față exigențelor 
sportive ale societății socialiste. Pentru a de- 
termira îmbunătățirea conținutului acestor acti
vități, sporirea eficienței întregii munci de edu
cație fizică în școli, M.E.I. a instituit un „sis
tem unitar de verificare și apreciere a gradului

RITMUL PREGĂTIRILOR 
PENTRU CAMPANIA AGRICOLĂ

TREBUIE INTENSIFICAT
Nu peste multă vreme se va 

declanșa — în unele județe au 
și fost semănate primele su
prafețe — noul iureș, de primă
vară, al actualului an agricol, an ’ 
care după sarcinile de plan și 
după angajamentele lucrătorilor 
pămîntului trebuie să constituie 
un an al producțiilor record. 
Iată de ce febra pregătirilor din 
această perioadă este, trebuie să 
fie, în continuă ascendență. De 
la Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor aflăm 
că în calendarul agricol al in
tervalului rămas pină la începe
rea campaniei de însămînțări se 
înscriu ca priorități, la nivel re
publican, încheierea arăturilor 
restante pe o suprafață de circa 
300 000 hectare, aplicarea îngră
șămintelor chimice și naturale 
pe toate suprafețele planificate, 
terminarea reparațiilor la trac
toare și utilajele agricole și e- 
fectuarea unui control riguros a- 
supra calității acestora, urgen
tarea analizelor de laborator a 
semințelor în județele rămase 
în urmă (Alba. Cluj, Sibiu, Pra
hova, Suceava, Maramureș, 
Constanța, Mureș). Se impune, 
de asemenea, intensificarea rit
mului de realizare a amenajă
rilor locale pentru irigații in
cit cele 28 600 hectare să fie 
terminate pînă la însămințarea 
ultimelor culturi, să fie începute 
lucrările de întreținere la ame
najările existente, să se organi
zeze temeinic lucrările de îmbu
nătățiri funciare. Pentru realiza
rea acestor deziderate tinerii sa
telor țării sînt chemați să par
ticipe, ca și în alte campanii, cu 
toată puterea și priceperea de 
care sint îr. stare.

orei
f ■ ■ Vfizica

de aplicare a noului sistem de verificare 
de pregătire fizică și sportivă a elevilor
de pregătire fizică și sportivă a elevilor" la a 
cărui aplicare s-a procedat în multe locuri, cu 
toate că nu era obligatorie în primul trimestru, 
ci pină la sfirșitul anului școlar 1973—74. în ce 
măsură probele și normele stabilite, în funcție 
de grupe de vîrste, sint elaborate judicios pe 
baze reale, dacă sint adecvate și aplicabile, iată 
obiectul convorbirii pe care am avut-o cu 
profesorul de educație fizică Victor Marinescu, 
de la Liceul de cultură generală din Brănești, 
județul Ilfov.

— Deși nu eram obligat să le 
aplic din primul trimestru — ne 
spune interlocutorul nostru — 
m-am grăbit s-o fac pentru că 
era un lucru nou și eram curios 
și eu să văd in ce măsură nor
mele, criteriile, probele co-

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a V-a)

• MAI SÎNT DE ARAT 300 000 HECTARE • MII DE TONE 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE MAI AȘTEAPTĂ ÎNCĂ 
SĂ FIE MUTATE ÎN CÎMP. • SĂ NU SE UITE SEMINȚELE I 
• ORGANIZARE TEMEINICA A LUCRĂRILOR DE ÎMBU
NĂTĂȚIRI FUNCIARE.

Zorleni. Zăpodeni, Tirzii, Todi- 
rești. Vor continua, bineînțeles, 
și lucrările de combatere a alu
necărilor de teren. De altfel, la 
vremea plantatului, toate cele 
2 000 hectare prevăzute vor fi 
șantier al tinerilor. Așa că 
martie va fi „Luna plantărilor".

Vaslui:

FEBRUARIE
LUNA FERTILIZĂRII
După ce ianuarie a fost decre

tată lună a combaterii eroziunii 
solului și a alunecărilor de te
ren în special, iată că luna lui 
făurar este consacrată acțiuni
lor de sporire a puterii de rodire 
a pămîntului. Peste 13 000 de ti
neri din satele vasluiene parti-

cipă cu hărnicie la această 
chemare, fie organizați în e- 
chipe sau brigăzi ale tinere
tului. fie alături de ceilalți 
membri cooperatori sau lucrători 
din fermele de stat, la transpor
tul și aplicarea îngrășămintelor 
naturale. Angajamentul inițial, 
de 2 500 tone, a fost deja reali
zat. Se preconizează ca pînă Ia 
sfirșitul lunii cantitatea de în
grășăminte naturale .transportată 
de către tineri să fie dublă : 
5 000 de tone. Cele mai bune re
zultate le-au obținut flăcăii din 
comunele Poenești, Șuletea,

Teleorman:

ACȚIUNI PRACTICE
In toate cooperativele agricole 

de. producție unde se mai află 
cele 9 000 hectare nearate, se fac 
zilnic sondaje pentru a surprin
de momentul optim de intrare a 
mașinilor. Deocamdată starea de 
umiditate este neprielnică efec-

(Continuare în pag. a tll-a)
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Un eveniment cultural

De la o vreme simțim cum lunecă spre 
noi pe niște ape nevăzute o arcă uriașă. 
Din cețurile fantasticei „țâri de dincolo de 
negură" și din ținuturile Jderilor, din „ostro
vul lupilor" și de la „hanu-Ancuței", din 
țara oerilor Vitoriei Lipan și a luptătorilor 
lui Nicoară - din trecut sau din viitor ? 
- uriașa arcă taie linia orizontului atră- 
gînd ca un magnet irezistibil privirile. Un 
cocostîrc albastru se zărește ca o închi
puire, tulburată din timp în timp de bizarul 
cîntec al cocosului sălbatic din Valeacîntec al cocoșului sălbatic 
Frumoasei.

în ultimii ani Sadoveanu 
aproape de noi. Felul cum un 
tor reintră, periodic, în actua
litate este el însuși demn de 
cea mai mare atenție. După 
ce cărțile lui Sadoveanu au 
fost manualele de limbă româ
nă ale mai multor genera
ții, venerația în fața monumentalei ope
re a început să irite, prestigiul tin- 
zînd să sufoce atitudinea critică și selec
tivă. Mărturia cea mai tulburătoare a cri
zei de insurgență față de geniul strivitor 
al celui care a transformat un lung șir de 
întîmplări reale în povestiri fantastice ii 
aparține tînărului Ionel Teodoreanu, au
torul Medelenilor. El simbolizează efortul 
pe care fiecare generație îl face de a se 
elibera de sub puterea zeilor ei. Tăgada 
insurgență sfîrșește însă printr-o mai de
plină recunoaștere a zeului alungat. Mai 
întîi, tînărul scriitor e revoltat de cultul in- 
hibant din jurul operei sadoveniene („îl ad
mira pe Sadoveanu o țară întreagă, cum- 
părîndu-i opera cu evlavie, jjreamărindu-i 
numele, dînd ființei lui o înălțare de bi
serică, peste viețile contemporanilor") iri
tat de ciudata îndepărtare a unui om to
tuși atît de aproape („cu fața rotundă și 
placidă ca o lună rurală pe culmea dea

este tot mai 
mare scrii-

lului"), de absența și tăcerea parcă de 
gheață a marelui scriitor („stătea între noi, 
dar acolo, dincolo adică, într-ale cine 
știe care ale lui, ca Polul Nord între ghe
țari, ..., omul tăcerii boreale"). Și, deo
dată, iritarea și insurgența tinerească, iz- 
vorite mai degrabă din puternicul șuvoi 
al unei iubiri subterane sînt întrerupte si 
depășite pentru a lăsa liber sentimentul 
adevărat, idolul este pus la locul său iar 
discipolul, fără a mai cădea în genunchi, 
exclamă : „Ciudată și unică îmbinare de 
masiv terestru și imponderabil aerian e 
proza lui Sadoveanu. E ca și Ceahlăul, ce- 

pisc moldovean, a cărui nă- 
praznică masivitate se-ndul- 
cește într-atît pe fundul ză
rilor de toamnă, îneît nu mai 
osebești dacă ai în față o 
culme de munte îndepărtat 
sau clipirea azurie a unor ochi 

cerești deschiși asupra pămîntului". Aceeași 
intuiție, fundamentală pentru înțelegerea 
operei și atitudinii generațiilor față de ea, 
o întîinim la G. Călinescu : „M. Sadoveanu 
a dominat la orizont prin vasta lui operă 
toată viața noastră și dacă ei ne zîmbește 
îmbietor, copilul și tînărul din noi simte 
puțin genunchii tremurînd".

Sînt cîteva mărturisiri ale celor care l-au 
cunoscut mai adine pe Sadoveanu. Ele, îm
preună cu multe altele, pot fi citite, acum 
cînd uriașa arcă taie vizibil linia imagi
nară a orizontului, în remarcabilul volum 
„Ei l-au cunoscut pe Sadoveanu" (ediție 
îngrijită de Constantin Mitru, prefață de 
Paul Anghel). Cartea aceasta a apărut la 
o editură care se adresează celor mai ti
neri cititori ai țării, editura „Ion Creangă". 
Este un elocvent exemplu de cum trebuie 
concepută educația oamenilor viitorului : cu 
cărți pentru copii despre valorile funda
mentale ale culturii noastre.

proze 
lălăit mare

C. STĂNESCU

y
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CIND NE RAMINE TIMP SA DEZBATEM
PROBLEMELE NOASTRE DACĂ TEMELE
ADUNĂRILOR SÎNT FIXATE DE ALȚII" ?//

cent pentru ttn liceu cu un pro
nunțat profil real, cum e ,,Ne- 
culce“ ? Greu de apreciat de ci
neva din afară, dar e la îndemîna 
activului să desprindă concluzii
le cuvenite. în șfîrșit. din cuvîn- 
tul tovarășului Ion Dragu, di
rectorul școlii, a reieșit că și li
nii membri ai activului U.T.C. 
au rămas oorigenți în primul 
trimestru școlar. Iată încă o pro
blemă de discutat. Asta în cazul 
cînd plenara activului ar fi luat 
în discuție situația școlară a ute- 
ciștilor. Putea însă tot atît de 
bine să cerceteze o altă latură 
a muncii.

Toată demonstrația cade tnsă 
în fața argumentului Adrianei 
Dumitriu : „am avut instrucțiuni 
să nu analizăm situația la învă
țătură, deși noi ne 
în acest scop". Și

LA TEATRUL DIN PETROȘANI

„CORN AD A“
de ALFONSO SASTRE

Nu m-a invitat nimeni la ple
nara activului U.T.C. din Liceul 
,.Ion Neculce" din Capitală. De
spic convocarea ei aflasem mai 
mult sau mai puțin întîmplător. 
Ba chiar prezența unui gazetar, 
așa, nechemat, i-a provocat to
varășei Marcela Hobai, preșe
dinta consiliului elevilor din sec
torul 8. un moment de alarmă : 
„Cum de sînteți aici, cine v-a 
spus de plenară ?“

Intre timp, membrii, activului 
— aproape 200 de uteciști —■ au 
ocupat sala de festivități a liceu
lui. rezervînd, cu respectul cu
venit. primele rînduri profesori
lor diriginți. prezenți ca întot
deauna la o asemenea întîlnire 
trimestrială. Și Adriana Dumi- 
triu. secretara comitetului U.T.C. 
a început prezentarea planului 
comun de activitate — al orga
nizației U.T.C. și al școlii — pe 
trimestrul doi. Proiecte demne 
de luat în seamă vizează îmbu
nătățirea muncii profesionale a 
elevilor, acțiuni menite să con
tribuie la creșterea nivelului lor 
politic și ideologic, la intensifi
carea activității sportive și cul
turale. Din cînd în cînd expu
nerea planului este întreruptă 
pentru rezolvarea pe loc a unor 
probleme organizatorice cum ar 
fi programarea săptămînală a 
claselor care vor face de servi
ciu pe școală, datele la care se 
vor ține adunările generale și al
tele.

După lectura planului, nteciș- 
tii au fost invitați să-1 comple
teze, să pună întrebări 
au. S-a pus o singură întrebare : 
,.de ce se stabilesc ,,de sus“ te
mele adunărilor generale“ — s-a 
interesat Olga Dragomirică, re- 
ferindu-se la prevederea din pro
gramul de activități potrivit că
reia în ianuarie se va face ana
liza muncii din trimestrul I. iar 
în februarie și martie adunările 
vor fi consacrate învățămîntului 
politic. „Cînd ne rămîne nonă 
timp să dezbatem problemele 
care apar în organizația noastră, 
a clasei ?“ a conchis ea. între
barea a rămas suspendată dacă 
nu tratăm exclamația secretarei, 
„așa avem instrucțiuni“, drept 
răspuns. Au urmat cîteva pro
puneri îmbogățind planul în 
compartimente mai sărac repre
zentate. Apoi s-a votat planul 
și plenara a luat sfîrșit.

A fost cu adevărat necesară 
convocarea activului U.T.C. în 
cazul de față ? Întrebarea s-ar 
putea pune și altfel : dacă tot 
s-a întrunit activul, nu eră po
trivit să i se ofere spre dezba
tere un subiect cu 
zător din viața 
U.T.C. a liceului ?

Activul U.T.C. dintr-o școală 
nu se înțîlnește prea des în ple
nul său fiind, de regulă, convo
cat pentru analiza unor aspecte 
ale muncii de interes pentru în
tregul colectiv, cerî'ndu-i-ăe pă
rerea și asentimentul în proble
me majoré. Să nu existe în orga
nizația U.T.C. a Liceului „Ion 
Neculce“ asemenea probleme ?

Plenara s-a întrunit la puțin 
timp după începerea trimestru
lui doi. Oferea prima etapă a 
anului școlar terenul unor obser-

vații asupra modului în care s-a 
învățat ?

Am în față situația la învăță
tură în trimestrul I, exprimată 
în cifre. Procentul de promova- 
bilitate a fost de 66,66 la sută. 
E mulțumitor ? se puteau între
ba activiștii din liceu. Este po
sibil să fi răspuns da, dacă re-

sulfatul ar fi fost comparat cu 
aceeași perioadă a anului treout, 
cînd s-a obținut doar 59.03 la 
sută. Poate că plenara activului 
ar fi demonstrat însă că pînă la 
sută la sută mai sînt 33,34 de 
procente. Un alt unghi de vedere 
din care se puteau cerceta sta
diul hărniciei la învățătură ar fi

fost situația raportată la ani 
studiu. Tot din cifre rezultă 
cel mai bine se plasează anul I 
(70,47 la sută promovați) și ulti
mul, anul III (64,65 la sută pro
movați). De ce ? Mai
tăm că la matematică 17,43 
sută dintre elevi n-au 
E îngrijorător sau nu

de 
că

consta
la 

promovat, 
acest pro-

pregătisem 
președinta 

consiliului elevilor confirmă că 
da, a dat asemenea instrucțiuni. 
De ce tovarășă Marcela Hobai 
i-ați oprit pe uteciști să-și cerce
teze rezultatele muncii lor de un 
trimestru, acceptând chiar să con
duceți o plenară convocată și 
ținută parcă exclusiv pentru a 
bifa în pian o acțiune îndepli
nită ?

MARIETA VTDRAȘCU

CĂMINELE PENTRU TINERET

np! 
dacă

adevărat ar-
organizației

(Urmare din pag. I)
tuării arăturilor. In așteptare, 
mecanizatorii termină reparațiile 
sau fac o noua verificare a celor 
deja revizuite. In 17 stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii, 
în tot. atîtea cercuri de învățare 
a conducerii tractorului și ma
nipulare a utilajelor agricole, 
inițiate de organizațiile U.T.C., 
450 de tineri cooperatori și elevi 
din clasele mari ale școlilor ge
nerale, se pregătesc să devină a- 
jutoare de nădejde in virful 
campaniilor agricole.

Ritmurile cele mai mari se 
înregistrează însă tot in dome
niul fertilizărilor. Echipele tine
retului au contribuit pînă acum 
la fertilizarea unei suprafețe 
de 20 000 hectare. 104 000 tone 
îngrășăminte naturale au fost 
transportate și administrate de 
către tineri, ca cei din comu
nele Conțești, Bragadiru. Izvoa
rele, Putineiu, Crîngeni. Salcia.

OCTAVIAN MILEA

S.M.A. Tormac:

LA FIECARE PUNCT 
DE LUCRU, TINERI

în aceste zile. în atelierele de 
reparații aparținînd Stațiunii de 
mecanizarea agriculturii Tormac, 
județul Timiș, se execută lucrări 
de reparații ’ la tractoare și ma
șini agricole, in vederea campa
niei de primăvară. La fiecare 
punct de lucru se află cîte doi 
tineri. Fie mecanici consacrați, 
fie dintre cei mai buni mecani
zatori, lucrările executate de ei 
sînt de bună calitate. Pentru că 
în ultimii ani la S.M.A. Tormac 
s-au angajat peste 25 de absol
venți . ai cursurilor de calificare 
de scurtă durată din cadrul sta
țiunilor de mecanizare din Lu
goj și Biled. ne-am interesat de 
modul cum aceștia s-au integrat 
în producție. „Rezultatele obți
nute de ei se bucură —■. spunea

TOVARĂȘE 
ERNEST ANTAL,

Știți dumneavoastră, exis
tă o bătrînească zicală care 
spune : „La pomul lăudat să 
nu te duci cu sacul“. Mi-a 
fost dat să mă conving încă 
o dată de acest adevăr gă- 
sindu-mă în orașul Gheor
ghieni. Vă amintiți de dis
cuția pe care am avut-o și 
în cursul căreia, entuziast, 
ați afirmat că ați reușit să 
faceți o treabă bună pentru 
tinerii — peste 150 — locatari 
ai căminului de nefamiliști. E 
vorba de constituirea, după 
aproape trei ani a comitetu
lui de bioc, a „clubului lo
catarilor“. M-ați rugat sâ 
popularizez experiența care, 
pe baza ideilor ce o însufle
țeau. promitea să aibă un 
frumos viitor. De fapt pri
mele două acțiuni, montajul 
literar muzical dedicat 
bătorii Unirii, proiecția 
diafilme intitulată ..Din 
musețile patriei“ făcută
tovarășul Ax Ronfield au a- 
vut ecou în conștiința a nu
meroși interlocutori. Cea de 
a doua s-a încheiat cu ideea 
materializată cînd apar a- 
ceste rînduri, unei excursii 
la Lacul Roșu — Bicaz.

A treia, o seară pentru ti
neret, prima de acest gen, 
n-a reușit. E acțiunea la 
care m-ați invitat și la care 
ne-am înțeles că ne vom în
tâlni. Din păcate nu ne-am 
văzut. Am văzut astfel o si
tuație pe care prezența dum
neavoastră 
rilor, acum 
drum, sint 
vitat-o. La 
gramată

sar
de 

f ru
de

în mijlocul tine- 
la Început de 

sigur că ar fi e- 
o'ra 18, ora pro-

pentru începerea 
..serii“- toată lumea era pie-

DOUĂ SCRISORI DESCHISE

zentă. Cele 8 gimnaste, so
liștii, recitatorii, instructorul 
Anton Zefir, orchestra. To
tuși programul n-a început 
nici la ora 18 și nici la ora 
20 cînd am plecat din cămin. 
De ce ? Există acolo un gos
podar, administrator sau 
cum vreți să-1 numiți. El s-a 
numit înlocuitor de director 
al I.J.G.C.L., unii dintre ti
neri l-au numit mic dictator 
iar, alții, „cineva care taie 
și spinzură“.

Pe acest om l-am găsit 
într-o cameră „întronind 
disciplina“ cu „sutele“ de li-, 
chior în față, pe la orele 18 
și cu ele goale pe la 19,30. 
Era dispus, printre sughițuri, 
să ne țină o lecție despre 
necesitatea economisirii cu
rentului electric (să nu se 
creadă că noi sîntem împo
triva acestei necesități), pe 
care el o înțelege, deși chiar 
în camera în care „sărbăto
rea“, ardea un bec de 150 de 
wați. Acest om este Alexan
dru Sajgo. Poate veți 
că e administrator și 
pricepe 
Dar ca 
dem ce 
noastre 
disponibile în cămin erau o- 
cupate doar 158. Aceasta in 
condițiile în care bine știți 
că în Gheorghieni lucrează 
sute de tineri navetiști și 
alte sute care stau în gazdă, 
în condiții pe care iarăși le 
cunoașteți. în aceste condi
ții de ce tolerați ca un ast-

fel de administrator să „taie 
și să spânzure“, in sensul de 
a decide el cine să locuiască 
și cine nu în cămin ?

Urmează apoi amenajarea 
și dotarea clubului. Vă înțe
legem că sînteți la început. 
Aici locuiesc însă tineri din 
toate întreprinderile orașu
lui. Membri' ai organizații
lor U.T.C. și sindicale din 
toate întreprinderile econo
mice. Acestea nu sînt oare 
în stare să asigure cîteva 
ziare, reviste, eventual căr
ți 7 Mi se vorbea de intenția 
organizării unui punct de 
carte, de cumpărarea unui 
televizor.

Tinerii și-au propus să 
contribuie fiecare cu cite 
zece lei în vederea cumpără
rii unor materiale.

Am dori să primiți scri
soarea noastță ca și cînd ar 
fi scrisă de tineri ca Viorel 
Gabor. Lenuța Avarvari. Ma
ri» Portik, Cornelia Blaga,

Anișoara Prunean, Rozalia 
Veszi, Vasile Buculeu. A- 
Iexandru Fazekaț ori a al
tora care locuiesc sau doresc 
să locuiască în cămin. îm
preună cu ei așteptăm răs
punsul prin care să ne spu
neți că greutățile semnalate 
au fost învinse.

în ce-1 privește pe „înlo
cuitorul" de director Alexan
dru Sajgo, înclin să cred că 
e bun de orice numai de 
conducător administrativ al 
unui cămin pentru tineri, nu. 
Dar poate la acest ultim as
pect va medita și adevăra
ta conducere a I.J.G.C.L., 
sectorul Gheorghieni. După 
ce vom primi răspunsul 
dumneavoastră vom veni să 
popularizăm faptele, nu in
tențiile. Și vom fi bucuroși 
să avem ce populariza.

MIRCEA BORDA
P.S. Ne-am întîlnit a doua 

zi la concursul de sărituri de 
la Valea Strimbă. Mi-ați 
spus că „seara pentru tine
ret“ a avut totuși loc. Cre
dem. Am vrea să ne convin
gem însă dacă ea a avut e- 
ficiența scontată.

Spre deosebire de multe tea
tre care descoperă în dramatur
gia altor țări texte decolorate — 
drame fără vlagă .yt fără scop, 
comedii fără haz, piese polițiste 
fără mister — echipa din Valea 
Jiului a înscris, — singura, — 
în programul acestui an numele 
dramaturgului spaniol Alfonso 
Sastre, autor al unei literaturi 
dramatice profund angajate și al 
unui crez artistic original, ani
mator pasionat al vieții teatrale 
din țara sa. Sastre a debutat 
acum aproape 30 de ani cu 
„Uranium 235" ș» de atunci, toa
te cele douăzeci de piese pe 
care le-a scris — piese rar ju
cate în Spania — continuă să 
exprime pozița sa neîntrerupt 
militantă: „Călușul" condamnă 
crimele fasciștilor din timpul 
războiului civil, „Razia“ denun
ță torturarea unor luptători ile
galiști, „Pămînt roșu" demon
strează forța solidarității munci
torești în Asturia, „Wilhelm Teii 
are ochii triști“ demască tirania, 
ezprimînd speranța in revoluție, 
singura cale a poporului către li
bertate si democrație, La noi au 
fost traduse în reviste această 
ultimă piesă fi „Comoda“, după 
care Bardem a făcut filmul „La 
cinci după amiază“ semnînd sce
nariul împreună cu Sastre. Cum 
spuneam, teatrul din Petroșani 
a luat în seamă una dintre a- 
ceste traduceri, făcînd astfel cu
noscut publicului un scriitor 
ostil divertismentului ca formă 
de teatru, novator al. tragediei 
moderne spaniole, „tragedie a 
speranței", care respinge deopo
trivă pesimismul nihilist fi opti
mismul facil. Un teoretician 
totodată, dar ți un organizator de

teatru. Sastre fiind, creatorul gru
pării spaniole „Teatrul de agita
ție socială“, dizolvată de autori
tăți și apoi al „Grupului de tea
tru realist“. In fine, un drama
turg pe care am avut prilejul 
să-l cunoaștem acum direct prin 
această „Comoda", poate nu cea 
mai bună piesă, sigur nu cea 
mai nouă (e scrisă în 7.95.9), dar 
în tot cazul reprezentativă pen
tru felul în care autorul, plecind 
de la date ale existenței umane 
concrete, ajunge la teme de o 
largă semnificate politică fi mo
rală. „Cornad'a“ e o „poveste 
spaniolă", spune Sastre, care se

TEATRU
petrece în întunecatele coridoa
re ale Arenei, pe la ceasul cinci 
spre seară, aparent obișnuita po
veste tragică a unui toreador. 
„Restul moarte, numai moarte, 
pe la ceasul cinci spre seară“, 
sună, după Garda Lorca, 
motto-ul piesei, dar autorul vrea 

să vorbească nu numai despre 
moartea tinărului luptător, ci 
despre o lume sfîșiată de cruzi
me. egoism, nedreptate. El în
cheie — fidel crezului său este
tic și politic — cu gestul rațional 
al altui tînăr de a nu continua 
povestea spaniolă și a se alinia a- 
celei lumi, cu refuzul lui lwtărît 
de a accepta tirania, chiar po
leită. „Cornada" a fost preluată 
regizoral la Petroșani de un tînăr 
și serios director de scenă, A- 
drian Lupu. care a distribuit pe 
toți tinerii actori ai teatrului, fi
rește inclusiv grupa ultimilor ab
solvenți I.A.T.C. prezenți aici 
și a depus evidente strădanii pen
tru a crea un spectacol, în pri
mul rînd de o mare sobrietate. 
Simțul tragic, propriu acestui re
gizor precum și austeritatea mij
loacelor sale artistice s-au 
dovedit cu totul oportune u-

nei asemenea montări. Ambian
ța generală a spectacolului a res
pectat concentrarea, dramatică a 
textului, atmosfera tulburătoare, 
a fost creată printr-un univers 
sonor plin de neliniște, prin pau
ze apăsătoare, sau ritmuri r’e 
joc dureros frînte. Cadrul sce
nografic creat de Virgil Popa a 
imaginat un subsol de arenă, în
tunecos șt amenințător, ou o 
singură pată de culoare —• 
costumul strălucitor al toreado
rului, prezent mereu în centrul 
scenei. In jurul lui, al costumu
lui aurit, se petrece totul — te
meri, speranțe înșelate, trădări, 
iubire, moarte ți totul ar fi fost 
poate mult mai convingător dacă 
excelentele modalități regizorale 
și scenografice n-ar fi apărut 
uneori exterioare. Cu alte cu
vinte dacă interpretarea actori
cească ar fi subliniat mai su
gestiv demersul critic conținut 
în subtextul piesei, dacă tinerii 
actori de la Petroșani ar fi iz
butit. să exprime mai divers stă
rile și înțelesurile cuprin
se de fiecare rol. Cu toate e- 
cestea, nu se poate trece cu ve
derea efortul lor, al tuturor, de 
a se încadra unor partituri difi
cile, dăruirea ou care colectivul 
— tînăr în majoritate — a ținut 
să servească această piesă, inspi
rat aleasă ți meritoriu montată. 
Deci sub îndrumarea unui ttnar 
regizor, venit din București pen
tru a realiza un valoros spectacol 
adresat publicului din Valea Jiu
lui. interpreții au fost: Dan A- 
ciobăniței. Mihai Clita, Laoinia 
Jemna Bomches, Vlad Vasiliu, 
Troian Florin Preț arian. Emil 
Schmidt, Mircea Pânișoară. Ada 
Buzescu, Corvin Alexe, Vasile 
Duțu, Ion Gritto. Ionela Capeți.

VIORICA TANASESCU
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NU VA LASAȚI !
Scrisoare deschisă Trustului de construcții 

Lot 3 Bistrițaindustriale Cluj

I

STIMAJI TOVARĂȘI,
După cum foarte bine știți, 

căminul de nefamiliști nr. 2 
ai Combinatului de prelu
crare a lemnului din Bistrița 
trebuia să fie dat în folosin
ță — la cheie care va să zică 
— la 31 iulie 1973. Și, după 
cum la fel de bine știți, zi
lele acestea sărbătorim cu 
mare necaz împlinirea unui 
an de cînd peste clădirea 
de-abia ridicată la roșu s-a 
lăsat o tăcere... ruinătoare. 
Căci, ce mai tura-vura, noul 
cămin abandonat este 
pragul ruinei.

Dar dumneavoastră nu 
lăsați ! Nu renunțați !
moaie inima rugămințile nes- 
firșite ale tinerilor care sint 
nevolți să-și cheltuiască 
banii pe la gazde 7 Vă im
presionează nenumăratele 
somații înaintate de Comite
tul orășenesc U.T.C., de Con
siliul popular al orașului 
Bistrița 7 Țresăriți la gîndul 
că nu v-ați achitat de o obli
gație contractuală înscrisă in 
planul de construcții al anu
lui trecut 7 Vorbă să fie ! Vi 
s-a mai intîmplat ! E mai 
bine așa ! Nu vă lăsați ! In 
fond, ce bine le-ați făcut tî-

in

vă 
Vă

nerîlor care s-au mutat — 
tot eu întârziere — în pri
mul cămin al combinatului 7 
Cum cade frigul peste oraș 
tremură șl băieții în came
rele lor eu calorifere. Știți 
prea bine, ați izolat conducta 
de abur în așa fel incit toată 
căldura se pierde pe drumnl 
dintre centrală și bloc, dru n 
care, pe tot parcursul său *e 
vede ca în paimă, ca un fir 
negru, lat de doi metri în 
imensitatea dalbă a zăpezii, 
în schimb, e drept, orătănii- 
de prin împrejurimi se simt 
excelent. Priviți și dumnea
voastră fotografia: printre 
dalele de beton aburul se ri
dică idilic în atmosferă în
soțit de solemna aprobare a 
prezentelor zburătoare. Așa 
incit, nu vă lăsați ! Chiar 
dacă se anunță minunate 
festivități în vederea even
tualei împliniri a doi ani de 
■a abandonarea căminului de 
către constructori. Chiar 
dacă operativității, eficienței 
și corectitudinii dumneavoas
tră contractuale i s-a dus 
buhul... Nu vă lăsați !

Pentru conformitate,
EMANUEL ISOPESCU

tovarășul inginer Ion Grigo- 
raș, directorul stațiunii — și 
este semnificativ că din cei 90 
de mecanizatori. 45 sînt uteciști. 
în fiecare an am calificat cîte 
8—10 tineri, recrutați dintre 
membrii cooperatori, pe care 
i-am putut urmări și ajuta pe 
parcursul școlarizării, deoarece 
au făcut practica în cadrul sta
țiunii noastre atît in atelierele 
secțiilor, cit și la executarea lu
crărilor, pe cimp. După absolvi
rea cursurilor de calificare, de 
regulă, au fost angajați în sec
țiile unde sint tractoare disponi
bile. un timp fiind chiar îndru
mați de cei mai destoinici me
canizatori. Astfel. în scurt timp 
ei au reușit să execute lucrări 
din toate grupele de complexita
te. Iată și cîteva nume : Petru 
Lăscău, Lazăr Mărcuț de la sec
ția Șipet : Ion Rotărescu. Pe
tru Popovici de la secția Ni- 
chidorf : Ion Purcic de la secția 
Cadar : Mihai Farcaș, Biro Lu
dovic II de la secția Tormac și 
alții, care pe lingă faptul că au 
îndeplinit și depășit planul pe 
tractor, au reușit să învețe teh
nologiile avansate de lucru“.

Tînărul Petru Lascău, recent 
angajat la această stațiune, unul 
din cei evidențiați de director, 
ne declară : „La noi. în majori
tatea secțiilor s-au creat condi
ții optime de muncă. Noi vrem 
să-i asigurăm pe cooperatori că 
sîntem hotărîți ca și anul acesta 
să facem lucrări de bună cali
tate. contribuind la obținerea 
producțiilor la hectar“.

Să reținem cuvintele tinărului 
Petru Lascău ca pe un angaja
ment al tuturor celor 45 de ute
ciști din stațiune. Cu toate că 
trecerea lor de la „meseria“ de 
cooperator la cea de mecaniza
tor s-a făcut rapid (avem în ve
dere cursurile de scurtă durată 
absolvite), ajutorul celorlalți, re
zultatele de pînă acum și hotă- 
rîrea unanimă ce-i caracterizea
ză ne îndreptățesc să credem că 
debutul în apropiata campanie

RITMUL PREGĂTIRILOR
C.A.P. Slntimbru. județul Harghita. Din noiembrie 1973 pină în prezent, tinerii VALENTIN 
FODOR și GAVRIL TANTAȘ, împreună cu șeful de atelaj GORGOI SOPOS. au transportat 

și împrăștiat pe câmp 46 de vagoane gunoi de grajd
Foto: GHEORGHE CUCU

PENTRU CAMPANIA AGRICOLĂ 
TREBUIE INTENSIFICAT

de primăvară va fi de bun au
gur pentru agricultura din acest 
colț de țară.

OVIDIU MARIAN 

Bacău:

PREGĂTIRI 
INTENSE

Această perioadă marchează 
pentru tinerii din județul Bacău 
o împletire a eforturilor pentru 
pregătirea în condiții optime a 
campaniei de primăvară susți
nută și In mod convingător cu 
acțiuni politico-educative și mă
suri care să garanteze participa
re» efectivă a tinerilor de Ia sate 
la obținerea unor producții re
cord. Întreaga noastră activitate 
este subordonată realizării obiec
tivelor întrecerii lansată de Bi
roul C.C. al U.T.C. sub deviza 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“. Profitând de timpul 
favorabil, 3 500 de tineri au par
ticipat la imprăștierea in cîmp a 
418 tone gunoi de grajd. S-au 
evidențiat uteciștii de la C.A.P.

Găiceana, Nicolae Băleescu. Fa- 
raoan, Berești-Bistrița și alții. 
La C.A.P. Cleja, Cîrleni, Oniț- 
cani ca dealtfel în toate coope
rativele de producție tinerii au 
participai la acțiunile pentru re
pararea și amenajarea serelor 
ți solariilor. la transportul mra- 
niței și amenajare* patului ger
minativ, ei înșiși prețuind în a- 
cord global mare parte din a- 
ceste culturi. Cei 150 de tineri 
angajați în această perioadă în 
sectorul zootehnic, alături de 
ceilalți tineri, au contribuit prin 
muncă patriotică la amenaja
rea unor bucătării furajere și 
bazine pentru prepararea fura
jelor. Totodată, tinerii mecani
zatori își onorează angajamen
tele luate de a scurta perioada 
de reparații a tractoarelor și 
mașinilor agricole în cadrul ac
țiunii „Parcul de mașini — o- 
glinda secției" generalizată in 
toate organizațiile U.T.C.

LA HÎRȘENI 
E PRIMĂVARĂ

I Inginerul Vasile Moga, de la 
secția din Hîrșeni a S.M.A. imi

relata despre realizările cele 
mai recente : „Preocuparea
noastră actuală este de a intro
duce pornirea automată a tuturor 
tractoarelor, ceea ce ne permi
te să realizăm economii mari 
la combustibil. Ne-am propus, 
să facem lunar, pe tractor cel 
puțin 100 litri economii de mo
torină, ceea ce se va ridica 1» 
o valoare mare avînd în vedere 
că dispunem de 34 de tractoare.

Ceea ce spunea secretarul or
ganizației U.T.C. constituie pen
tru oricine cunoaște comuna și 
munca tinerilor mecanizatori, 
vești deosebit de îmbucurătoare.

...In calitatea mea de instruc
tor teritorial al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C., i-am 
cunoscut pe tractoriștii de aici 
cu cîteva luni în urmă și 
trebuie să spun că prima vizită 
în colectivul lor m-a surprins, 
în adunarea la care luam parte 
eau prezenți niște băieți a căror 
ținută lăsa de dorit, cu tendințe 
de indisciplină, pe fețele cărora 
v’edeam urmele unor nemulțu
miri. S.M.A.-ul nu-și făcuse 
planul. Activitate de educație, 
acțiuni pentru organizarea 
timpului liber al tinerilor nu 
existau. Condițiile de locuit și 
de viață trădau lipsa de grijă

atît din partea conducerii stațiu
nii. a cooperativei agricole din 
comună, a organelor locale de 
stat, cit și a lor înșile. Murdă
rie. frig, delăsare, băutură, iată 
atmosfera in care trăiau.

Motivele erau evidente ; li se 
alătura și faptul că secretarul 
U.T.C. de atunci, un maistru, 
nu se simțea legat de acest co
lectiv pe care l-a ți părăsit 
apoi, și nu depunea nici un 
efort pentru îmbunătățirea stării 
de fapt.

Puținul timp de cînd condu
cerea organizației U.T.C. a fost 
încredințată în mîinile unui 
comitet compus din oameni ini
moși a făcut ca multe lipsuri 
să fie lichidate și treburile să 
pornească spre bine.

Dumitru Marciu, un tînăr 
mecanizator fruntaș. îmi' vorbea 
despre felul în care își pot pe
trece acum timpul liber.

— Cel mai important lucru 
este că pentru completarea cu
noștințelor profesionale, care nu 
au fost la nivelul cerințelor in 
cazul fiecărui tractorist, s-a or
ganizat un curs în care ni se 
predau noțiuni folositoare. Or
ganizația U.T.C. a făcut o an
chetă. stabilind care dintre noi 
dorește să urmeze liceul de cui ■

tură generală. S-au prezentat 
mai mulți, pentru care ingine
rul Vasile Moga, cu ajutorul 
cadrelor didactice din comună, 
asigură meditații ; colegii mei 
Aurel Lazăr și Dorel David fac 
adevărate progrese la învăță
tură.

Tot ce se face astăzi pentru 
tinerii mecanizatori din Hîrșeni 
pare banal și, pentru alți tineri 
de categoria lor, chiar prea pu
țin. Dar dacă se face o compa
rație cu ce-a fost, schimbările 
apar importante. Am ținut să 
vorbesc despre aceste lucruri, ca 
despre un exemplu ieșit oare
cum din comun cînd aspecte 
aparent mărunte ale vieții de 
fiecare zi, au dus la o stare de 
nedorit, care s-a putut. apoi 
îmbunătăți, nu prin eforturi 
extraordinare, ci prin simple 
măsuri și prin punerea in ac
țiune a forței organizației.

MARIA MÜLLER 
activistă a Comitetului județean 

Brașov al U.T.C.

Brăila :

PE UN ȘANTIER 
DE DESECĂRI

Tinerii din municipiul Brăila 
au deschis recent un șantier lo
cal de muncă voluntar patrio
tică în zona comunei Vădeni, 
pe malul Șiretului. Obiectivul : 
amenajarea unui canal lung de 
un kilometru și cu efecte de 
desecare pentru 150 hectare te
ren agricol. Duminică, ei au lu
crat cu spor și au reușit să 
execute canalul pe porțiunea 
de 700 metri. Duminica viitoare

vor să o dea gata. S-au eviden
țiat tinerii de la lice.ul agricol 
și de la întreprinderea de uti
laj greu „Progresul“ din Brăi
la. Asemenea acțiuni s-au des
fășurat și în multe alte comune 
din județ, precum la Măxineni, 
Salcia și Găiseanca. De men
ționat că toate aceste acțiuni se 
înscriu in cadrul inițiativei 
„Fiecare tînăr să realizeze cel 
puțin 30 de ore muncă voluntar 
patriotică la lucrările de îmbu
nătățiri funciare“.

ACȚIUNI ÎN CADRUL
LUNII FERTILIZĂRII 

SOLULUI
Zilnic, peste 2.000 de tineri 

cooperatori, mobilizați de orga
nizațiile U.T.C. întineresc solul 
din bărăganul brăilean. în frun
te. ni se spune, sînt cei din co
munele Cioeile, Zăvoaia și Mo
vila Miresii.

— Și noi, cei din Dudești, ne 
declară Stan Alexe, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. Noi 
ne-am angajat să transportăm 
in cîmp din cele 820 tone de gu
noi de graj. prevăzute, 500 tone 
numai cu tinerii. Pină in pre
zent., am transportat 370 tone 
prin muncă voluntar patriotică. 
Fiecare organizație desfășoară 
asemenea acțiuni două zile pe 
săptămînă. Cele mai bune re
zultate le înregistrează la ora 
actuală Marin Butoi, îngrijitor 
din sectorul zootehnic, coopera
torul Gheorghe Florea și tînâ- 
rul mecanizator Nicolae Neicu. 
Dar întrecerea continuă.

C. TON
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Răspunzînd chemărilor ce le-au fost adresate, colecti
vele de oameni ai muncii își iau în adunări generale 

ANGAJAMENTE CARE ONOREAZĂ

a

AFIRMAREA
TlNĂRULUI

— Nevoia de afirmare este, desigur, una din cele mai 
firești, mai frecvente dorințe ale fiecărui tînăr. Dar, oare, 
orice tendință de afirmare, de ieșire în evidență poate fi 
apreciată ca un fapt pozitiv, social ?

Răspunde conferențiar universitar TAMARA DOBRIN

— Maturizarea, dezvoltarea forțelor fizice 
fi psihice, afirmarea in rezultate valorificate 
fi comparate de alții în îndeplinirea unor 
sarcini precise este indisolubil legată de sa
tisfacție și aspirația la repetarea ei in forme 
tot mai precise — elev fruntaș, cîștigător in 
probe sportive, concursuri cultural-artistice, 
ales printre cei mai buni în munca politică, 
prezent pe panoul de onoare al fabricii, tînă- 
rul îndrăgit de colegi, prieteni și cei din 
cartierul său — iată o firească și adesea în- 
tîlnită linie de afirmare, de succes și popu
laritate bine meritată fi plină de promisiuni 
pentru o personalitate care se vrea mereu 
mai armonios valorificată. Pe treptele afir
mării, momentele de recunoaștere acționează 
ca imbolduri, dar și ca noi angajamente. 
Eforturile de ieri sînt răsplătite, dar se im
plică și exigențele celor din jur și ale tână
rului față de el. Este firesc să fii astfel aju
tat să te depășești și, mai ales, să consideri 
necesar să te depășești. Devine o nevoie, un 
angajament, o deprindere de luptă cu greu
tățile, cu rezultatele medii, cu cele deja 
existente, raporfindu-te mai ales la posibilul 
ce pare imposibil. Este firesc să visezi la 18 
ani să fii mai bun, mai bine pregătit, . mai 
harnic, la 20 să fii printre cei mai buni din
tre miile de colegi, dacă ești hotărît și perse
verezi în angajarea forțelor tale tot mai mult. 
Este de la sine înțeles că aceasta e viața vi
sată cu ochii larg deschiși de tineri; imaginea 
propriei persoane și a faptelor proiectate de 
o lumină clară și puternică în fața generației 
tale și a semenilor. Este o aspirație de afir
mare cinstită, demnă, riguroasă, plină de 
dramatismul efortului eroic constructiv, zilnic. 
Ea nu are nimic din vedetismul ieftin, din 
micile succese smulse întâmplării, șansei, tru
cului sau abilitățile limitate. Nevoile de afir
mare cu orice chip, de popularitate și varie
tate în aspecte mărunte, formale, greșite, 
antisociale, ascund cel mai adesea individua

lismul mic burghez, egoism, lipsa de perso
nalitate structurată, de ideal, lenea, care se 
cer suplinite în supape de acest tip. Mediul 
familial, educativ și cel din producție pot și 
trebuie să împiedice cu orice chip dezvolta
rea acestor aspecte și țendințe de afirmare.

Dar la un alt pol se află umbrele cenușii 
ale acelor care, încă de la 20—22 ani se în
călzesc la ideea pensiei, a efortului minimal, 
a limitării acțiunilor la o sferă cît mai în
gustă ; nu mă bag, nu mă interesează, nu 
pot, lasă-mă deoparte etc. Pare modest, sim
plu, cuminte. Este tot atît de individualist, 
egoist ca și „vedetele“ de ocazie. Amorf, 
închis, suficient, conservator, cel de la umbră 
umbrește calitatea de tînăr, se oprește pe 
sine la un barem de dezvoltare precar, iar 
în colectivitate este o frînă a progresului. 
Trebuie să luptăm cu colțurile întunecate, să 
facem lumină peste tot. Căci afirmarea unuia 
este condiția afirmării colectivului, iar a sa 
nu e posibilă fără afirmarea plenară t celei 
mai înalte cooperări în realizarea sabinilor.

Caracterul complex al producției, științei și 
vieții contemporane impune creația colectivă, 
cooperarea a mii și zeci de mii de oameni 
pentru realizarea produselor, descoperirilor, 
organizarea și administrarea societății: „Per
sonalitatea colectivă“ a întreprinderii, institu
ției este 'azi considerată ca un factor impor
tant și hotărîtor în determinarea rezultatelor 
activității generale și a fiecărui membru în 
parte. Afirmarea sub semnul responsabilității, 
date de această personalitate colectivă, mîn
dria pentru „rezultatul nostru" în care sînt 
și eu, este, vorba poetului, „antractul nostru 
cu nemurirea“.

Căci numai în produsele mîinilor și minții 
noastre, în lucrul făcut, este afirmarea noas
tră, afirmare nepieritoare, durabilă, fiindcă ea 
trăiește în oamenii pentru care se înfăptuiesc 
lucrurile.

„PRIMA IMPRESIE“
— In ce măsură, ceea ce in termeni obișnuiți este denu

mită „prima impresie" poate fi considerată un criteriu de 
apreciere a oamenilor ?

Răspunde lector univ. dr. M. ZLATE, 
Universitatea București

— Prima impresie ?... Un fenomen curent, 
de uz comun, întîlnit la tot pasul, luat sau 
nu în seamă, amplificat sau diminuat, utilizat 
sau nu drept criteriu în aprecierea oameni
lor... așadar, un fenomen complex, cu diverse 
și multiple determinări.

Sub raport psihologic, prima impresie echi
valează. cred, cu o emoție, pe care o trăiește 
un individ în raport cu altul, sau chiar cu un 
grup de indivizi, ea reprezentînd de fapt e- 
feetul a ceea ce, în psihologia socială, poartă 
denumirea de relații interpersonale. De ace
ea, ea va fi, în funcție, in primul rînd, de 
natura, nivelul și funcționalitatea unor ase
menea relații. Desigur, una va fi impresia 
care se creează în cadrul unor raporturi in- 
tîmplătoare, accidentale, cînd posibilitatea 
reintîlnirii cu anumiți oameni este minimă, 
și alta, atunci cînd relațiile vor trebui să de
vină permanente.

Prima impresie depinde și de particulari
tățile psihice, de structura intimă a persona
lității oamenilor, atît a celor care lasă, cît 
și a celor care iși formează impresia. în unele 
cazuri, datorită personalității puternice a 
unor indivizi — despre Tolstoi se spunea, de 
pildă, că fascina — impresia se impune de 
la sine. Mai des întîlnite sînt, insă, cazurile 
cînd în conturarea unei impresii un rol im
portant îl are personalitatea celui care își 
formează impresia. Influxul de informații se 
va filtra, se va cerne prin prisma personali
tății acestuia, a convingerilor, idealurilor, 
concepțiilor, a modului lui de a fi. Astfel, 
unul poate fi înclinat spre visare, poetizare, 
entuziasm, altul spre raționalitate excesivă ; 
unul este optimist, altul pesimist, mohorit, 
vede totul în negru. Impresiile lor se vor 
forma de aceea in funcție de acest mod de a 
fi al fiecăruia. Mai mult, observațiile empi
rice atestă și faptul că prima impresie este 
dependentă și de felul cum cineva își închi
puie. își imaginează că poate fi altcineva. 
Adeseori, întrebați fiind ce impresie ne-a 
lăsat cineva. răspundem : „bună, este așa 
cum rni-1 închipuiam“ sau „nu prea bună, 
mi-1 închipuiam cu totul altfel“.

Iată așadar, că fiecare alege,, selectează din 
ceea ce i se oferă ceea ce corespunde, con
cordă cu structura sa temperamentală, apti
tudinală sau dimpotrivă, ceea ce nu cores
punde, ba chiar este contrastant cu modul 
său de a fi. Asta și explică de fapt de ce 
una și aceeași comportare provoacă impresii 
diferite la diverși oameni.

în fine, prima impresie este condiționată 
și de experiența de viață a oamenilor, de 
capacitatea lor de a observa și cunoaște adec
vat oamenii. O cu totul altă impresie va 
avea un copil asupra unui fapt, față de un 
adult. La adult, în virtutea acestei experien
țe. se generalizează și tipizează anumite re
lații si comportamente umane — ceea ce va 
face ca formarea primei impresii să constea

în adecvarea a ceea ce se observă la tiparul 
prestabilit. Astfel, de multe ori, figura inte
lectualului, a poetului, a boemului se asocia
ză cu o oarecare neorînduială în vestimenta
ție, cu grabă, agitație și neatenție față de 
cei din jur, cu nedespărțitele cărți atirnînd 
sub braț. întilnirea unui asemenea om poate 
produce de la sine un anumit „tip de im
presii“.

Iată așadar, cit de complex este fenomenul 
primei impresii, cit de multe determinări 
comportă el. Dacă ar fi să-i dăm o definiție, 
aș zice că prima impresie constă in receptarea 
și asimilarea selectivă a diferitelor informații 
primite de la un om, in funcție de însăși na
tura și valoarea acestor informații, dar și de 
structura psihologică intimă a celui care își 
formează impresia.

Prima impresie necesită atenția cercetăto
rilor, dar și a noastră, a tuturor deoarece, de 
multe ori, ea poate constitui, mai ales atunci 
cind se confirmă, un stimulent în activitate, 
la fel cum, în alte împrejurări — fie pentru 
că a fost pripită, fie pentru că este falsă — 
poate influența negativ asupra relațiiloi' din
tre oameni.

Un alt aspect : putem judeca un om după 
prima impresie ? Evident, răspunsul nu poale 
fi categoric — da sau nu. Aș spune mai de
grabă și da și nu. Da, în măsura în care 
comportamentul lui este deschis, liber, sin
cer, și nu — în măsura în care omul ascun
de, maschează ceea ce de fapt ar trebui să 
manifeste liber. Și într-un caz și în altul 
însă, cu puțină perspicacitate putem surprin
de și descifra ceea ce este sincer, real sau 
impus, mascat.

Acesta este un prim răspuns. Dacă stau și 
mă gîndesc însă mai bine, aș opta îndeosebi 
pentru da. Invoc în sprijinul afirmației fă
cute o teză a filozofiei, după care esența se 
manifestă întotdeauna prin intermediul fe
nomenului. Ei bine, dacă esența unui om se 
manifestă intr-adevăr prin aspectele feno
menale ale comportamentului — atunci ase
menea aspecte pot constitui indicii prețioase, 
dacă nu hotărîtoare, în conturarea primei im
presii. De pildă, un tînăr îmbrăcat strident 
poate lăsa o impresie de superficialitate, de 
căutare cu orice preț a originalului — ceea 
ce, evident, exprimă și ceva din esența per
sonalității lui.

în orice caz în judecarea unui om după 
prima impresie trebuie, cred, să manifestăm 
grijă, finețe și delicatețe, să ținem seama de 
locul, timpul, situația, starea psihologică în 
care se află omul, posibilitățile sale viitoare 
de evoluție pe linie comportamentală. Vreau 
să subliniez, prin aceasta că hotărîtoare ră- 
mîne totuși verificarea temeinică a primei 
impresii, adaptarea ei realității. Aceasta ne 
scutește de unele complicații și „drame psi
hologice“ inutile.

Redactorii rubricii : G. RUȚA, A. BARSAN

Grupul de șantiere pentru 
construcții forestiere 

Rm. Vîlcea
Grupul de șantiere pentru 

construcții forestiere Rm. Vîl
cea, își desfășoară activitatea 
într-un perimetru geografic 
larg. Cele 7 șantiere ale sale 
— Lotru, Valea Oltului, 
Cîmpulung, Capra, Tg. Jiu. Or
șova și Rogojelu — cărora li 
se adaugă numeroase loturi și 
puncte de lucru cuprind în 
rețeaua lor de activitate terito
rii întinse din județele limi
trofe : Argeș, Dolj, Gorj, Me
hedinți. Mii de constructori, 
mulți dintre ei tineri, lucrează 
în cadrul grupului trasînd prin 
adîncurile sihlelor montane 
drumuri moderne, durînd con
strucții de interes economic și 
social.

Adunarea generală a oame
nilor muncii desfășurată re
cent s-a caracterizat printr-un 
spirit lucrativ. Activitatea din 
anul care s-a scurs a fost bo
gată în realizări. Grupul a în
deplinit planul la construcții 
montaje în proporție de 101,6 
la sută, realizînd peste plan 
un volum de lucrări de 
1 496 000 lei. De remarcat 
că toate cele 7 șantiere amin
tite și-au depășit plar.ul. 
Aceasta a făcut posibil fap
tul ca din cei 145,1 km de 
drumuri planificat peste 60 
km (proape 50 de sută) să fie 
predați beneficiarilor cu una 
pînă la cinci luni înainte de 
termen. Și aceasta în condi
țiile în care peste 80 la sută 
din drumuri au primit califi
cativul de calitate „bună și 
foarte bună“, iar 16,7 km ca
lificativul excepțional.

Unul dintre șantiere, cel de 
la Tg. Jiu, lucrează începînd 
cu data de 25 octombrie 1973 
în cadrul anului 1974. Tinerii 
de aici — în consens cu cei
lalți constructori — au expri
mat hotărîrea unanimă de a 
nu ceda drapelul de fruntași.

Dînd glas hotărîriî lor, ingine
rul șef al șantierului, Gheor
ghe Marin, s-a angajat în adu
nare să realizeze planul valo
ric cu două luni înainte de 
termen, dînd un plus de pro
ducție îr/ valoare de 5 mi
lioane lei și să asigure rea
lizarea integrală a planului 
fizic anual la drumuri foresti
ere pînă la 23 August cinstind 
în acest fel prin fapte cea de 
a 30-a aniversare a eliberării. 
Exemplul a fost urmat și de 
alții. în luările lor de cuvînt,

Nicolae Gulie, Aurel Roșioară, 
Nicolae Gheorghiescu și Ni
colae Dumitrache au făcut 
propuneri valoroase ce vizează 
creșterea productivității, eco
nomisirea de materii prime și 
materiale, reducerea consu
murilor de combustibil și e- 
nergie electrică, devansarea 
unor termene de execuție.

Ținînd cont de faptul că la 
sfîrșitul anului trecut grupul 
de șantiere îndeplinise 78,7 la 
sută din sarcinile care-i reve
neau în actualul cincinal, con
structorii s-au angajat să ra
porteze la 23 August a.c. înde
plinirea integrală a cincinalu
lui. Este un angajament mobi
lizator și realist. Succesele de 
pînă acum, dăruirea de sine, 
hărnicia și priceperea con
structorilor, probează că el va 
putea fi îndeplinit întocmai.

DORU MOȚOC

aprovizionarea ritmică a locu
rilor de muncă cu materii pri
me și materiale, vor contribui 
Ia realizarea unei ample pre
vederi din răspunsul la che
mare : depășirea productivită
ții muncii planificate pe fie
care salariat cu 840 lei. Sigur, 
s-a avut în vedere și unele din 
obiectivele de primă importan
ță ce rețin atenția colectivu
lui. Este vorba de diversifica-

rea producției și creșterea ca
lității. Creatorii de modele 
s-au angajat să ofere benefi
ciarilor 300 de modele noi de 
încălțăminte, cu fețe de piele 
și înlocuitori. Vor fi modele 
care vor satisface — după cum 
ni se preciza — cele mai va
riate exigențe ale cumpărăto
rilor.

IOAN VOICU

Față de propriile neajunsuri, 
replica tinerilor a rămas 

în umbră

BRIGADA

TRANSMITE
(Urmare din pag. I) 

întrecere pe anul 1973, nu ne-a 
pretins niciodată ? !

Am pus citeva întrebări : De 
ce din cei peste o mie de tineri 
nu au fost cuprinși în întrecere 
nici măcar toți uteciștii ? Răs
puns : așa primiseră indicația 
(„Să fie atrași doar cei care își 
îndeplinesc de obicei planul“) și 
se opriseră la cifra 600. „Șase 
sute ? a întrebat comitetul ju
dețean. în hîrtiile noastre apar 
800. Aici treburile le-a încurcat 
comitetul orășenesc“. De ce nu 
au angajamente concrete ? 
„Cum, angajamente concrete ? 
Cu toții, și vîrstnici și tineri, 
formăm același colectiv, așa că 
nu ne putem noi departaja“ — 
ziseseră cei din comitetul U.T.C. 
pe întreprindere. „Da, asta știm 
și noi, au zis cei de la județ. 
Și. înlr-un fel. le-am dat drep
tate“. Cum și pe ce bază, frun
tași în întrecerea socialistă, in
dicator hortărîtor în clasament, 
au fost trecuți 95 la sută din cei 
luați in calcul ? „Pentru că 95 
la sută dintre ei își realizează 
planul lună de lună“ explicase 
comitetul pe întreprindere. „Da, 
acum observăm și noi că s-a gre
șit" s-a scuzat județul.

Mai departe nu am reușit să 
mergem. După cite știm noi în
trecerea aceasta trebuie să fie 
un instrument politic în spriji
nul producției. Ea trebuie să fie 
o expresie a angajării și a res
ponsabilității în muncă și in e- 
ducația pentru muncă. însă, aici 
toate aceste scopuri firești 
dispăreau pe nesimțite in 
spatele unor procedee birocra
tice. Cuprinderea tuturor tineri
lor, necesitatea de a antrena toa
te forțele tinerei generații in 
marea întrecere socialistă au 
fost parțial uitate și înlocuite cu 
dorința de a acoperi o cifră, 
completarea unei rubrici de for
mular. în acest fel, întrecerea 
nu a însemnat o chemare 
riguros urmărită, adresată tutu
ror tinerilor, stimulind angaja
mente concrete de la fiecare. Și 
astfel la rubrica „Tineretul-fac- 
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen“ au 
fost trecuți cei care „își înde
plinesc de obicei planul“. în loc 
ca întrecerea să-i cuprindă pe 
toți, să determine o mobilizare 
generală, ea a fost privită biro
cratic, pasiv, o rubrică moartă în 
planuri și rapoarte. Exemplul 
celor care-și îndeplinesc și de
pășesc lună de lună planul n-a 
constituit punctul de plecare în- 
tr-o vastă muncă politică desti
nată tuturor tinerilor de la 
„Textila Oltul“ din Sf. Gheorghe.

SCHIMBUL DE ONOARE VA 
CONTINUA ÎN PRODUCȚIE

Pe ușa atelierului Școlii pro
fesionale textile „Oltul“ un 
anunț frumos caligrafiat, ne a- 
trage privirile : „Astăzi, 7.02. 
1974, schimb de onoare in cin
stea plenarei de activ U.T.C.“. 
Angajamentele uteciștilor su
nau astfel : — nici un cenți-

întreprinderea de 
încălțăminte „Ardeleana“

în ziua de 17 octombrie 1973 
colectivul de salariați de la 
întreprinderea de încălțăminte 
„Ardeleana“ din Alba Iulia 
și-a îndeplinit sarcinile de 
plan aferente primilor 3 ani ai 
cincinalului. Succesul a permis 
ca pină la finele anului tre
cut, salariații, întreprinderii, a 
căror vîrstă medie este de 20 
de ani, să dea peste prevede
rile primilor 3 ani ai cincina
lului o producție globală în 
valoare de 26 975 000 lei, o 
producție marfă în valoare de 
31 919 000 lei și 241 000 perechi 
încălțăminte.

Rezultatele acestea au creat 
cadrul favorabil atingerii în a- 
nul 1974 a unor cote maxime 
în direcții prioritare ale pro
ducției : utilizarea deplină a 
capacităților și spațiilor de 
producție, reducerea consu
murilor specifice, creșterea ca
lității, diversificarea gamei 
sortimentale etc. Sînt obiective 
înscrise și în răspunsul pe 
care muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la „Ardeleana“

l-au dat chemării la întrecere 
lansată de întreprinderea de 
încălțăminte „Solidaritatea“ 
din Oradea. Astfel, la produc
ția globală prevederile planu
lui vor fi depășite cu 700 000 
lei, iar la producția marfă tot 
cu 700 000 lei. Proporția fizică 
va înregistra o depășire cu 
4 000 perechi încălțăminte.

Pentru atingerea acestor re
zultate se vor lua o serie de 
măsuri dintre care inginerul 
șef Octavia Drăgoi, amintea : 
„Ne preocupă în mare măsură 
perfecționarea proceselor teh
nologice de fabricație. Unele 
din operațiunile ce se execu
tau manual, le vom executa 
mecanic datorită introducerii 
unor dispozitive realizate prin 
autoutilare. Avem în vedere, 
totodată, asigurarea unei. mai 
bune exploatări și întrețineri a 
mașinilor și utilajelor în scopul 
evitării defecțiunilor acciden
tale“ .

Alături de asemenea mă
suri, organizarea superioară a 
producției și a muncii ca și

După aproximativ o oră și 
jumătate adunarea generală a sa
lariaților secției prelucrări prin 
așchiere și montaj 1 din cadrul 
întreprinderii „Electrometal“ Ti
mișoara s-a încheiat. Relativ, bi
lanțul realizărilor pe anul 1973 
este pozitiv. In timp ce produc
ția marfă s-a realizat în propor
ție de 105,8 la sută cu o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 2,5 milioane lei, producția 
globală a fost îndeplinită doar 
în proporție de 95,1 la sută. 
Pozitiv este, de asemenea, faptul 
că întregul spor de producție s-a 
înfăptuit pe seama creșterii 
productivității muncii înregis- 
trîndu-se o economie la prețul de 
cost în valoare de 290 500 lei.

Darea de seamă ca și cîțiva 
vorbitori au analizat cauzele care 
au contribuit atît la realizarea, 
cît și la nerealizarea sarcinilor pe 
măsura posibilităților de care 
dispune acest colectiv. Binecu
noscuta netâtmicitate în aprovi
zionare cu materiale și scule, 
greșeli în proiectele de execuție, 
piese turnate necorespunzător 
etc. Fără a le minimaliza impor
tanța, trecem peste ele și ne o- 
prim la consemnarea celor 3 000 
de ore de absențe nemotivate e- 
gale cu o pierdere de producție 
în valoare de 0,4 milioane, ne-am 
fi așteptat să-i auzim pe tineri 
fiindcă, din păcate, ei sînt prin
cipalii autori ai acestor neajun
suri.

După adunare ne-am adresat 
secretarului U.T.C. rugîndu-l să 
ne vorbească cel puțin în parti
cular despre ce și-au propus ti
nerii, organizația pentru a curma 
sau măcar a diminua efectele in
disciplinei. După citeva generali
tăți precum că „noi ne anga
jăm...“ sau „noi ne străduim...“ 
i-am solicitat lui Must Ludovic 
să fie mai concret. Abia atunci 
a dovedit că nu-i sînt străine u- 
neltele analizei. „Intr-adevăr, sînt 
multe deficiente în educația ti
nerilor, îndeosebi a celor proas
păt angajați. Dar degeaba îi cri
ticăm noi. Atîta vreme cît un 
astfel de tînăr trebuie să alerge 
după o coadă de ciocan pe care 
nu o găsește, după o pilă lată și 
nu una rotundă, după un bur
ghiu simplu sau după alte ase
menea mărunțișuri a căror lipsă 
din magazie eu o socotesc inad
misibilă, criticile noastre, eficien
ța activităților noastre continuă 
să rămînă foarte slabă“.

Toate astea le-am fi dorit 
spuse în adunarea generală. Nu 
a făcut-o fiindcă „sînt lucruri pe 
care le știe toată lumea“. Dacă 
e așa, și noi sîntem înclinați 
să-i dăm dreptate, ne întrebăm 
de ce tinerii sînt toleranți față 
de aceste „mărunțișuri“, vitale 
prezenței lor normale în produc
ție ? 1

ION DANCEA

CUM EDUCAM „PRIN MUNCA, 
PENTRU MUNCĂ ?"

metru de țesătură defect, folo
sirea economică a materiei pri
me, folosirea la maximum a 
utilajelor. Pătrundem înăuntru, 
acolo unde zgomotul ritmat al 
mașinilor de țesut însoțește 
munca harnică, indemînatîcă a 
celor din anul I.

Maria Dărăban, ne mărturi
sește dificultățile primelor zile, 
urmărind în același timp, cu 
atenție cursele suveicii. „A- 
cum, am îndrăgit munca și do
rim din toată inima să ieșim pe 
primul Ioc“. Tovarășa ei. Victo
ria Cira, lucrează deja la două 
mașini. „Mă pregătesc pentru 
țesătoria din Bistrița și vreau 
să-mi cunosc cît mai bine me
seria. Sînt bucuroasă pentru în
crederea acordată. Nu e ușor ca 
din primele luni de ucenicie să 
asiguri producția la două uti
laje“.

în atelierul-școală se produce 
o gamă variată de țesături, de 
la pinză și prosoape la compli
catele modele de damasc. Nu
mai anul trecut producția ele
vilor a ajuns la zece unități be
neficiare. în acest an. planul a- 
tinge 105 000 mp țesături in va
loare de 2 200 000 lei. Uteciștii 
au considerat însă că pot mai 
mult. Și astfel, s-au angajat să 
dea peste plan o producție fi
zică in valoare de 100 000 
lei. Pînă acum angajamen
tele ' au fost onorate inte
gral, mîndria elevilor constînd 
nu numai în absența reproșuri
lor C.T.C.-ului, dar și în fap
tul că unele produse ajung 
componentele unor mărfuri 
destinate exportului. Un alt 
record trebuie amintit : două 
zile pe trimestru țesătoria în
treprinderii „Oltul“ lucrează un 
schimb cu participarea exclu

sivă a elevilor. Și aspectele 
complexului proces al educației 
prin muncă și pentru muncă nu 
se opresc aici. „Organizația 
noastră, ne spunea Sevastița 
Cioran, secretara U.T.C. pe școa
lă. a inițiat și a realizat pînă 
acum acțiuni de orientare pro
fesională la școli generale, ore 
de muncă patriotică, la grădi
nițe și cămine, la înfrumuseța
rea orașului. Următorul obiec
tiv pentru care ne Pregătim Și 
Prin acest schimb de onoare 
este concursul pe meserii“.

CEL PUȚIN UNA 
DINTRE EXPLICAȚII...

La întreprinderea de șuruburi 
din Tîrgu-Secuiesc, au avut loc 
citeva acțiuni concrete, conce
pute, organizate și desfășurate 
cu cele mai bune intenții.

A avut loc, de pildă, un 
concurs profesional destinat 
strungarilor și frezorilor. Con
cursul s-a desfășurat în bune 
condiții, iar cei mai buni dintre 
concurenți au ajuns chiar la 
faza finală, la Timișoara. Con
cluzia secretarului U.T.C., ros
tită la timpul prezent : „Avem 
însă mulți tineri care vin, stau 
o lună și pleacă. Nu se pot 
obișnui cu disciplina muncito
rească“. S-a mai declanșat și 
un fel de intrecere-angajament: 
„Să lucrăm o zi pe trimestru cu 
materiale economisite“. Rezul
tatul este insă paradoxal : 
„Economisirea materialelor lasă 
și acum foarte mult de dorit. 
Tinerii nu prea dovedesc spirit 
gospodăresc“. Sau, alte exem
ple, dintre cele frecvent folosi
te : tinerii aflați sub noijnă, ca 
și cei care dădeau rebuturi sau

absentau nemotivat, erau de
seori trași la răspundere și cri
ticați in diverse prilejuri și mo
dalități. Pentru ca acum să 
auzim : „Avem multe necazuri 
și cu rebuturile. Pur și simplu 
din neglijență".

La sfîrșitul lunii trecute, la 
întreprinderea de șuruburi a 
avut loc adunarea generală a 
salariaților. Molnar Gyula, secre
tarul comitetului U.T.C., a luat 
și el cuvîntul atunci. A prezen
tat chiar. în numele uteciștilor 
citeva angajamente concrete și 
demne de laudă, mai ales că în 
multe alte organizații n-am gă
sit nici atît : realizarea unor 
economii de materiale și ener
gie in valoare de trei milioane 
lei și a unui număr de 15 000 
ore de muncă patriotică. L-am 
întrebat in ce fel au fost stabi
lite aceste cifre. Ne-a răspuns 
că împreună cu membrii comi
tetului și cu secretarii organi
zațiilor. Numai că cei cîțiva se
cretari de organizații cu care 
am stat de vorbă habar n-aveau 
că s-au formulat niște angaja
mente, dar să mai știe și care 
anume sînt ' Am înțeles că, de 
fapt, miile și milioanele fusese
ră hotărî te undeva mai sus, 
intr-un comitet destul de res- 
strins și in orice caz fără par
ticiparea multora dintre cei ce 
urmează să le îndeplinească. 
I-am mărturisit secretarului 
U.T.C. că noi am fi făcut 
mai degrabă invers; am fi între
bat în adunările generale din 
ianuarie, chiar pe tineri, cerin- 
du-le părerea, punîndu-i chiar 
pe ei să stabilească angajamen
tele, pentru fiecare secție, pen
tru fiecare organizație. Cu sigu
ranță, că în felul acesta s-ar fi

1 declanșat în rîndul lor o opinie 
colectivă, o atitudine mai res
ponsabilă față de cifrele de plan 
ale întreprinderii, i-ar fi anga
jat mai puternic in disciplina 
muncitorească. în etica comu
nistă. S-ar fi declanșat, cu alte 
cuvinte, o mișcare de conștiință. 
Care ar fi dus poate chiar la o 

. creștere a angajamentelor asu
mate. Nu a absențelor. Nu a 
risipei. Nu a rebuturilor.

★
Le-am înfățișat tovarășilor de 

Ia Comitetul județean al U.T.C., 
primului secretar, cele constatate 
de noi: modul birocratic in care 
este privită întrecerea socialistă 
in unele organizații, înlocuirea 
muncii vii, active, prin alcătu
irea de rapoarte consemnative. 
absența concepției mobilizatoare 
despre acțiunile in care ar tre
bui antrenați toți membrii unei 
organizații, toți tinerii din între
prindere, ineficacitatea multor 
activități care in plan sînt tre
cute drept „educative“, forma
lismul și spiritul rutinier, in 
fine, un prea slab, mult prea 
anemic contact cu masa uteciști
lor, lipsa realei consultări și 
dezbateri cu ei a tuturor pro
blemelor, de la cele personale 
pină la angajamentele în între
cerea socialistă. Tendința de a 
vorbi in numele tinerilor, de a 
ne lua angajamente in numele 
lor dar fără a vorbi realmente 
cu ei, fără a le cere părerea cind 
e vorba de acțiuni în care ei 
sînt implicați direct, această 
tendință nu trebuie să caracte
rizeze munca noastră, a activiș
tilor. indiferent unde se desfă
șoară ea.

Așadar, le-am înfățișat tova
rășilor de la Comitetul județean 
al U.T.C. toate aceste concluzii, 
păreri, fapte constatate de noi 
pe teren. Ele insă nu au consti
tuit pentru dinșii nici o surpri
ză: le știau, nu erau noutăți.

Dar ce facem cu ceea ce știm ? 
Această întrebare ar trebui să 
și-o pună fiecare și, fără a mai 
aștepta apoi cu ea în brațe, să 
treacă urgent Ia măsuri menite 
să-i dea răspuns. A fi împăcat 
cu cunoașterea unor situații, 
stări de lucruri din organizații 
este la antipodul atitudinii pe 
care trebuie să o aibă activistul 
U.T.C.
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PHILIPPE
ENTREMONT

Renumitul pia
nist francez. s-a 
născut in iunie 
1931. la Rheims 
(Franța) intr-o fa
milie de muzicieni 
(tatăl — violonist 
și dirijor, mama 
— pianistă). După 
absolvirea Conser
vatorului din Paris 
in anul 1951, iși 
face debutul pro
fesional la Barce
lona, iar in 1953. 
la numai 19 ani. 
obține Marele pre
miu al Concursu
lui „Marguerite 
l.ong — Jacpues 
Thibaud". Acest 
succes răsunător 
ii deschide calea 
afirmărilor atit in 
Europa cit și in 
alte continente, in 
special in Statele 
Unite.

Titlul de ..amba
sador al bunăvoin
ței“ acordat artis
tului de orașul

Philadelphia, pre
cum și Marele pre
miu al discului ob
ținut pentru inter
pretarea concertu
lui in Sol pentru 
pian și orchestră 
de Maurice Ravel, 
sub bagheta lui E. 
Ormandy, au con
stituit, de aseme
nea, evenimentele 
deosebite care au 
contribuit la creș
terea prestigiului 
său artistic. Re
centului album de 
discuri cu concerte 
pentru pian de An
dré Jolivet și Da
rius Milhaud inter
pretate de Philippe 
Entremont, i-a fost 
conferită cea mai 
insemnată distinc
ție franceză în do
meniul discului „Le 
Grand Prix du 
Disque“ și. de ase
menea, mult rîvni- 
tul premiu olandez 
„ Edison Award".

CE VOM VEDEA LA SEARA 
INSTITUTULUI DE TEATRU ?

Profesorul GEORGE CARABIN 

despre Promoția 1973-1974
— Tovarășe profesor, sinteți 

cadru didactic din anul 1953. deci 
sub îndrumarea dumneavoastră 
au absolvit. Institutul de teatru 
citeva generații de actori. Aceas
tă continuitate in procesul pe
dagogic vă permite probabil să 
vă dați seama în ce sens evolu
ează sensibilitatea actorului con
temporan de la promoție la 
promoție.

— Diferențierile se fac sim
țite nu numai de la promoție 
la promoție, ci de la an la an. 
Aceste diferențieri sint explica
bile, ele urmează mutațiile so
ciologice prin care trece societa
tea noastră contemporană. E- 
xistă în acest sens un coeficient 
de mobilitate care poate fi ur
mărit an de an. nu numai de la 
individ la individ, ci și de la 
grup Ia grup. Căci grupele de

LUMINA
IDEALULUI

de PHILIPPE ENTREMONT

Fiecare om trăiește în viața sa un moment de 
culme. Este, dacă vreți, acea clipă fericită cînd 
te îmbeți parcă de tot ceea ce te înconjoară, da
torită succesului dobindit. Este întocmai senti
mentului trăit de mine atunci cînd „Columbia 
Masterworks" m-a încunpfființat că in acea lună, 
intr-un magazin american se vînduse cel de-al 
1 000 OOO-lea disc cuprinzând interpretările mele. 
Deci, acesta ar putea fi socotit unul din „Everes- 
turile mele“.

La întrebarea dumneavoastră vizînd o chestiune 
filozofică vă voi răspunde : în viață mi-am ales 
un drum greu, însoțit in permanență de un ur
cuș dur, obositor, deseori epuizant. Pe acest tra
seu am pășit datorită unor oameni care au ținut 
la mine, mi-au înțeles chemarea Și m-au apro
piat de idealul meu de viață pe oare ancheta de 
față îl denumește „Everest“. Este drept, că for
mula. figurativă, te îndeamnă să reflectezi la 
multe la extrem de multe lucruri. Mă voi limita 
— în gîndurile mele următoare — să mă refer 
la lumina idealului pe care și-l însușește fiecare 
om, și pe care, o viață întreagă, se străduie să-l 
atingă.

Înainte de toate mi se pare a fi necesară o ex
plicare a însuși termenului folosit de IDEAL, în 
genere, iar pentru mine, cel de IDEAL ARTIS
TIC. Aceasta nu din necesități didactice, ci din 
dorința de a mă exprima mai plenar și de a fi 
cit mai bine înțeles de tineri și chiar de către 
interlocutorul meu pe care-l văd luîndu-și cu 
atita asiduitate însemnări.

Atribui idealului înțelesul său general, de scop 
de ultimă instanță căruia îi devotăm acțiunile și 
gîndurile noastre cele mai frumoase. Este, daca 
se poate spune, perfecțiunea, Everestul perfec
țiunii, pe care n-o putem atinge decît în urma 
unui asalt în timp, în perfecționarea noastră, în 
ultimă analiză, în noi. Idealul spre care tindem, 
deși ne cheamă ca un leit-motiv muzical, în toate 
orele vieții înspre el, sălășluiește in mintea și 
speranța noastră, iar în actele noastre creative 
cele mai bune iși arată palid chipul, care trebuie 
desăvîrșit doar printr-o întreagă viață a omului.

încă, de mic copil, de la 7 ani, cînd am înce
put să învăț pianul cu mama mea, am înțeles 
că întreaga mea viață mi-o leg de o mare priete
nie, de o iubire pătimașă, arta pianului, care a și 
devesnit idealul meu în sensul domeniului și al 
dorinței de perfecțiune. Mi-a plăcut cînd, la una 
din primele mele lecții, luate cu inegalabila mea 
povățuitpare și pedagog, ilustra Marguerite Long, 
aceasta mi-a spus că devotamentul pe care-l ma
nifest pentru pian o determină să mă numească 
un „mic idealist“. A trebuit să-mi explice în multe 
cuvinte sensul atribuit de marea artistă acestei 
formule; țin minte și acum — deși de atunci au 
trecut câteva decenii — explicația ei : idealistul 
este omul care aspiră la ceva măreț, cu mult 
peste puterile sale imediate, căruia i se dedică 
cu toată capacitatea sa intelectuală și emotivă, 
i-am înțeles cuvintele, i le-am apreciat și de a- 
tunci mă socotesc un idealist în acest sens, unul 
dintre temerarii care aspiră spre înălțimi, știind 
că drumul e greu, presărat de muncă și sudoare, 
dar, de asemenea, presărat cu marile satisfacții 
ale împlinirilor.

V-am amintit acest moment autobiografic pen
tru a afirma tinerilor mei cititori din ziarul tine
retului român că idealul spre care aspiri — 
dacă-ți este sădit cu sensibilitate și dăruire de la 
o vîrstă fragedă — poate avea un însemnat rol 
activ, determinînd un îndemn înspre strădanie 
continuă. Aceasta implică -folosirea întregului ta
lent și a puterii de muncă comanditate tocmai de 
existenta acestui... Everest.

Și totuși o tratare prea in genere a subiectu
lui poate duce la erori. Bunăoară m-aș referi la 
aspirația înspre ideal a artistului, trăire umană 
specifică, valabilă pentru întreaga lume a crea
ției artistice. Mi s-a întâmplat să stau de vorbă 
cu artiști care vorbeau de idealul lor artistic ca 
despre o schemă rigindă, care le-ar dirija crea
ția pînă la ultimul detaliu, ceea ce mi se pare a 
fi o aberație.

Aș vrea să fiu bine înțeles: idealul artistului nu 
este aidoma unei ipoteze din lumea științei pe 
care o viață întreagă te strădui pentru ca tn cele 
din urmă să ajungi s-o demonstrezi. Idealul, in 
artă, este de cu totul altă natură. Artistul aspiră 
prin intermediul expresiei sale specifice către uni
versalitate, dorind, ca o culme a creației sale, să 
poată surprinde din esența umană, prin gradul 
de sugestie și exprimare din toate căutările sale, 
ceea ce este general, în scopul de a determina o 
și mai profundă umanizare a semenilor. Pornit pe

această pantă a reflecțiilor abstracte ajung să 
afirm că artistul cu cît este mai mare, cu cît și-a 
cuoerit un Everest al său, cu atit capătă o mai 
mare forță de influențare asupra sensibilității. 
Ori, pentru a ajunge să concepi și să trăiești 
aceste deziderate ale marii arte trebuie să-i cu
noști și pe marii artiști, să iei aminte la marile 
lor lecții pe care le predau nu de la catedre, ci 
prin intermediul artei lor, prin mijlocirea rezul
tatelor palpabile ale artei lor. Ceea ce este va
labil pentru toate categoriile de artiști și creatori 
in genere.

Am amintit despre eminenta mea profesoară, 
celebra pianistă Marguerite Long, care mi-a că
lăuzit primii pași în muzică între 10 și 16 ani. Cît 
de mult mă fermeca arta ei, dezvăluită mai MU 
prin armoniile ce irumpeau după atingerea cla
pelor pianului, și abia, apoi, prin cuvintul ei de 
îndrumare. Eram sensibilizat la culme de arta ei. 
Atunci, in acei ani, mi-am dorit să ating desă
vârșirea, admirînd-o, imitînd-o la început, încer
când, să fac aidoma ceea ce făcea și ea, trep
tat deosebindu-mă. și distanțîndu-mă de etalon 
prin forța propriului meu talent plantat pe un alt 
temperament și, de asemenea, pe o altă varietate 
de sensiblitate.

Devenind, apoi, student al Conservatorului din 
Paris m-am bucurat de un alt mare inspirator al 
artei și idealului meu. și anume profesorul Jean 
Doyen, personalitate pedagogică remarcabilă. Du
ream perfecțiunea pe care nu o așteptam ci 
o căutam, prin intermediul nesfârșitelor ore de 
studiu din zi și din noapte.

După citeva recitaluri, mai multe experiențe 
trăite cu un auditoriu format din studenți — co
legi care m-au făcut să înțeleg că izbutisem să-mi 
formez un anume stil interpretativ și personali
tatea muzicală, dornic de confirmarea notorie
tăților, am participat la citeva competiții interna
ționale reușind să dobîndesc medalia „Harriet 
Cohen". altădată ajungînd finalist al Concursului 
internațional „Marguerite Long — Jacqufs 
Thibaud"...

De atunci, de. la primele confirmări, n-am re
nunțat la citeva dintre „tabieturile" mele func
ționale :

• să studiez citeva ore pe zi, in fiecare zi, fără 
excepție, indiferent că mă aflu plecat într-un tur
neu ori sînt în vacanță. Exercițiul permanent 
menține viu talentul.

• să iau aminte, participativ, la subtilitățile 
interpretative ale marilor muzicieni pe care-i cu
nosc direct și la ale căror concerte ’particip. învă
țătura, în înaintarea pe Everestul perfecțiuni, este 
fără do capăt.

• să-mi mențin „focul sacru al idealului" 
împărtășind din spiritualitatea unor mari men
tori, pe care-i admir și chiar îi ador, chiar dacă 
nu-i cunosc personal. Marile personalități fac să 
se perpetueze flacăra idealului.

In această din urmă remarcă îl voi aminti pe 
genialul Artlitir Rubinstein, „pianistul secolului“, a 
cărui activitate și viață le urmăresc cu o imensă 
admirație, încă de cînd eram copil. Tot ce se scrie 
ori se transmite despre acest mare artist — ar
ticole de ziar ori de revistă, cărți, cronici mu
zicale, emisiuni la televiziune și radio, — urmă
resc cu asiduitate. Pentru mine el este idealul 
meu materializat într-un om. Amintesc cartea sa 
de memorii publicată la sfîrșitul anului 1971, 
„Zilele tinereții mele", în care, referindu-se la 
propria sa carieră artistică, Arthur Rubinstein 
exemplifică și demonstrează magistral psihologia 
vocației, a talentului, a idealului, a „cuceritori
lor Everestului“. Îmi amintesc citeva pagini sem
nificative. Adolescentul Rubinstein s-a prezentat 
la celebrul pianist Paderewsky, care pe atunci 
avea 45 de ani. Acesta din urmă era un bărbat 
frumos — avea o mustață enormă, un păr bo
gat, o figură impresionantă. „Semăna cu un leu" 
— va fi notat adolescentul în jurnalul său. Pade
rewsky l-a îndemnat- „Hai, ciută ceva, ce vrei!“ 
Adolescentul în loc să aleagă o bucată pe care 
s-o interpreteze ușor a ales „variațiuni de Paga- 
nini" și apoi de Brahms, bucăți dificile. A cân
tat cu multe greșeli. Adolescentul notează, apoi, în 
jurnalul său că Paderewski i-a spus : nu te des
curaja pentru citeva note false. Ai un talent re
marcabil. Ai început să urci culmile ce trebuie 
cucerite în fiecare zi“.

Conchid eu: Everestul nu se cucerește odată 
pentru o viață de om, ci mereu, în luptă veșnică, 
neslăbită. Azi putem să ne aflăm pe pisc, pentru 
ca mîine să începem din nou escaladarea. Este 
un proces etern. Poate că acesta este și răspun
sul meu cel mai direct dat la anchetă.

Expoziție la 
„Modern Club“

Incepind de astăzi holul 
Casei de cultură pentru ti
neret din sectorul 8 — „Mo
dern Club“ — găzduiește o 
expoziție de afișe și fotogra
fii, avanpremieră Ia specta
colul de miercuri seara, o- 
rele 19,30, cu „Bucătăria" de 
Arnold Wesker în interpreta
rea promoției 1954 a Institu
tului de teatru. Portretele ce
lor 20 de absolvenți, imagi
nile care îi surprind în citeva 
din premierele actualei sta
giuni susținută la „Casandra** 
(„Labdacizii“, „Bucătăria“, 
„Lumea cît o fi...“. Moekin- 
pott“). interviul cu Valeriu 
Grama, directorul studiou
lui I.A.T.C., precum și arti
colele publicate recent in zia
rul nostru de Ion Eremia. 
anul 4 regie teatru. Dana 
Duma și Costin Antonescu de 
la secția de teatrologie a in
stitutului înlesnesc cunoș
tința spectatorului cu acti
vitatea viitorilor actori pre
gătiți de prof. univ. George 
Carabin și conf. univ. Petre 
Vasilescu.

de ION VOICU

CREAȚIA ENESCIANĂ
EXPRIMĂ GENIUL

POPORULUI NOSTRU
Enescu este și va rămîne 

una din figurile muzicale 
cele mai complexe ale epo
cii noastre. Numele lui de 
mult a trecut în rîndul per
sonalităților muzicale inter
naționale. Ca violonist, 
compozitor, șef de orche
stră, pianist și profesor, el nu 
ne aparține numai nouă, ci 
lumii întregi. Enescu a mă
rit în bună parte tezaurul 
țării noastre. El este o par
te integrantă a acestui te
zaur, dar totodată o forță 
muzicală internațională. El 
a contribuit imens Ici ridica
rea prestigiului țării prin 
muzica lui care a exprimat 
și a făcut cunoscut lumii în
tregi geniul poporului, 
prin limbajul său muzical.

Ascultînd lucrări de Geor
ge Enescu - de la „Rapso
diile române" la Simfonia 
de cameră - nimeni nu le 
ooate contesta caracterul 
național. Dacă n-ar fi să

î^nema
ÎNTOARCEREA lui magellan 

Scala (ora 9.30 : 11.45 ; 14 ; 16.15 ;
13.30 ; 20 45 ; Flamura (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

INSULA MISTERIOASA : Volga 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 :
13.15 ; 20,15), Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 20.15).

CERCUL : Central (orele 9.15 ;
11.30 : 13.45 ; 16 ; 18.45 ; 20,30).

COJOCELUL FERMECAT : Doi
na (orele 9.30 ; 11.30 ; 13.45 ; 16 ;
18.13).

CEAȚA : Doina (ora 20.15).
CIDUL : Patria (orele 9 ; 12 45 ;

16.30 ; 20.15).
TRECĂTOARELE IUBIRI : Ca

pitol (orele 9.15; 13.45; 16; 18.30; 
21) ; Gri vița (orele 9 ; 11.30 ; 15,30; 
18 : 20,30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Luceafărul (orele 8.30 : 11 ; 13.30 : 
16 : 18,30 ; 21) ; București (orele
8.30 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 18.30 : 21) : 
Modern (orele 9; 11,15 ; 13 30 ; 16 ; 
18.15; 20,30) ; Melodia (orele 8 45;
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.30 ; 20.45).

CAPCANA : Bucegi (orele 15.45; 
18: 20,19) ; Ciulești (orele 15.30 ; 
18 : 20,15) ; Arta (orele 15.30 ; 18 : 
20,15)

AVENTURA LUI DARWIN : 
Festival (orele 9 : 11.15 ; 13.30 : 16;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 9 15 :
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Dacia (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 : 18.15 ; 20,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Victoria (orele 9 ; 11.45 : 14.30 ;
17.15 ; 20). 

actori cu care lucrăm sint struc
turi vii, ele sînt amprentate de 
un complex întreg de factori 
Astfel generațiile de actori de 
după război aveau anumite ca
racteristici temperamentale care 
s-au pierdut ; ultimele promoții 
se disting printr-o altă tipologie 
de grup.

Prin ee credeți că se carac
terizează ultima promoție de ab
solvenți ?

— Printr-o predispoziție spre 
meditație. spre dlscernămint, 
printr-o nevoie de a pune între
bări, de a lămuri totul pină la 
ultimele consecințe, printr-o a- 
propiere circumspectă de perso
naj. Mi se pare o promoție mai 
puțin spontană dar mai disci
plinată și poate tocmai prin a- 
cest lucru mai matură.

— Opțiunile repertoriale ur
mează desigur aceste caracteris
tici ale promoției...

— Alegerea repertoriului de 
studiu trebuie privită sub du
blul aspect : pe de o parte — 
există o cerință a programei a- 
nalitice de a trece studentul 
prin anumite genuri și stiluri 
dramatice, de a-i favoriza ln- 
tîlnirea eu cele mai importante 
opere ale dramaturgiei univer
sale : pe de altă parte reperto
riul este impus și de structura 
grupului cu care lucrezi. Exer
cițiile pe care Ie realizăm in cei 
trei ani de studiu anteriori anu
lui de practică in studio iși spun 
cuvintul in alegerea repertoriu
lui final. Așa s-a născut — pe 
baza disponibilității specifice a 
unei serii de actori — un spec
tacol commedia dell’arte, tot așa 
s-a realizat un spectacol Piran- 
dello in urmă cu cîțiva ani.

— Această promoție prezintă 
în actuala stagiune un text de 
teatru politic. Cum s-au rapor
tat interpreții la acest gen ?

în general observ la această 
generație o aderență rapidă la 
teatrul politic. Ei au în singe 
acest gen de teatru, problema
tica lui le este familiară.

— Subtila diferențiere tipolo
gică ce se manifestă de la ge
nerație la generație atrage după 
sine probabil și anumite modi
ficări în metodologia pedago
gică.

— Comparativ cu anii treeuți 
se intensifică acum preocuparea 
noastră pentru actorul total. A- 
cest actor trebuie să fie pregă
tit nu numai în vederea lărgirii 
problematicii dramaturgiei con
temporane dar și pentru a face

luăm decît „Rapsodiile ro
mâne" de George Enescu... 
Profund naționale, ele se 
întemeiază pe autentice 
cîntece șlefuite de popor, 
de-a lungul veacurilor. Me
sajul cuprins în ele este, în 
esență, umanist, are un ca
racter universal și este fi
resc ca, dincolo de intere
sul pentru pitoresc, rapso
diile să găsească un ecou 
frățesc la toate popoarele, 
la iubitorii de muzică de 
pretutindeni. Sonata nr. 3 
pentru vioară și pian „în 
caracter popular românesc" 
este considerată pe drept 
cuvînt de marii muzicieni 
ai lumii drept una din ca
podoperele universale ale 
genului. Aici Enescu este 
iarăși profund național, cre- 
înd în spiritul geniului 
popular. Totul este invenție 
melodică, ritmică, armonică 
și instrumentală personală, 
dar totuși își află izvoarele

TUDOR : Munca (orele 16 ; 19).
LUNA FURIOASA : Excelsior

(orele 9,15 ; 12 ; 14.45 ; 18 : 20.30).
VIFORNIȚA : LIRA (orele 15.30; 

18 ; 20.15).
MISIUNEA SECRETA A MAIO

RULUI COOK : Lumina (orele 9 :
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 13,30 : 20,45) ;
Crîngași (orele 16 ; 18,15).

NU TRIȘA. DRAGĂ ; Unirea 
(orele 15.45 ; 18 ; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE î 
Pacea (orele 16 ; 18 : 20).

JUDO : Buzești (orele 9 ; 11.15
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Gloria 
(orele 9 ; 11 15 ; 13.30; 16 ; 18.15 ;
20 30).

DOSARE DE MULT UITATE : 
înfrățirea (orele 15.30 ; 18 ; 20.15)

MARELE VALS : Drumul Sării 
(orele 15.30 ; 19) ; Cotroceni (orele 
11 ; 16 : 19).

E DEPARTE PÎNĂ LA CER : 
Progresul (orele 16 : 18 ; 20).

VÎNTUL CĂLĂTORIILOR : Fe
rentari (orele 15 30 ; 17,45 ; 20).

ZBOARĂ COCORII : Viitorul
(orele 14 ; 18).

DOI PE UN BALANSOAR : Vi
itorul (orele 18 ; 20.15).

JOE KTDD ; Moșilor (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 15,45 : 18 ; 20,15) ; Fla
căra (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 
18 ; 20.15).

TNTÎMPLĂRT CU COSA NOS- 
TRA : Popular (orele 15,30 ; 18 ;
20 15).

O FLOARE ȘI DOr GRĂDINA
RI î Floreasca (orele 11 ; 15.30 ; 
19).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Cosmos (orele 15.30 ; 18 : 30.15).

ARTICOLUL 420 : Vitan (orele 
10 ; 16 : 19).

BUNĂ SEARA DOAMNA CÂMP- 
BELL ; Rahova (orele 15 30 ; 18 :
20.30) 

față permanentelor înnoiri din 
domeniul spectacologiei și regi
ei de teatru. Preocuparea pen
tru „acuratețea stilistică“ iși re- 
strînge sfera. Nu știm din punct 
de vedere spectacologic ce în
seamnă un Shakcspeare auten
tic dar trebuie să știm ce este 
contemporan in dramaturgia 
shakesperiană. în acest sens, o

Interpretul principal din „BUCĂTĂRIA"

GHEORGHE VISU
Acum patru ani intr-o stație 

de tramvai o mamă mărunțică, 
eu privirea cuprinsă de îndoială, 
mi-a spus că fiul ei — elev în 
clasa a Xll-a — ar vrea să se 
facă actor. „Orice, numai asta 
nu !“ am sfătuit-o. Dar spre 
norocul tuturor, fiul nu și-a a- 
plecal urechea la sfătuitorii de 
ocazie și a spus „nimic altceva, 
decît asta“. Acum este absolvent 
al institutului de teatru și joacă 
pe scena Studioului I.A.T.C. Nu 
are, „ochii mari și gura mică", 
nu este falnic și lat in umeri, 
glasul lui nu atinge cele mai de 
jos octave... întreaga lui ținută 
contrazice prototipul actorului 
de duzină. Zimbetul larg, de 
mare cuprindere, sau înăbușit 
pină Ia rictus, privirea puțin 
ironică a ochilor trași spre tim- 
ple, liniile ascuțite ale obrazu
lui. mersul pe călcîie, de om a- 
napoda. timid și anarhic — iată 
citeva dintre trăsăturile exteri
oare ale acestui băiat. Pentru 
a vorbi despre farmecul perso
nalității lui de actor ar trebui 
să știu ce înseamnă talentul. 
Or. ceea ce știu, ceea ce văd 
seară de seară cind acest actor 
intră in scenă, este numai că in 
jurul lui aerul se aprinde ea de

Deci, mîine la ora 19,30, 
pe scena „MODERN CLUBULUI“

„BUCĂTĂRIA“
in interpretarea promoției '74 
a Institutului de arta teatrala 

șl cinematografică din București

undeva în penumbrele mu- 
Z'cii populare românești, to
tul evocă atmosfera melea
gurilor natale ale compozi
torului, totul vorbește despre 
geniul artistic al poporului 
care l-a zămislit. Dar și în 
alte creații - ca „Oedip" 
sau „Simfonia de cameră" - 
Enescu rămîne național deși 
abordează o problematică 
de ordin mai general.

Formidabila temă a desti
nului oedipian a găsit în 
Enescu un nou crainic, de o 
forță dramatică excepționa
lă. La Paris și Bruxelles 
unde a fost reprezentată 
tragedia lirică „Oedip" de 
Enescu ea a stîrnit vîlvă și 
admirație în rîndul celor 
mai subtili iubitori și crea
tori de artă. Și abordînd 
această temă, una din „cele 
mai universale" (deși îm
bracă formele mitologice 
elene) posibile, Enescu este

FRAGII SĂLBATICI (orele 
14.30) ; ABRACADABRA (orele 
16,30 ; 18.45) ; PRIVIRE IN PU
PILA SOARELUI (orele 20.45) ru
lează la Cinemateca .,Union“,

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Curs de 
limbă germană. Lecția 79. 10.30
Curs de limbă franceză. Lecția 
79. 11,00 Vîrstele peliculei. 16.00— 
17.00 — Lecții TV pentru lucrăto
rii din agricultură, viticultură 17.30 
Telex. 17,35 Curs de limbă rusă 
Lecția 76. 18,15 Curs de limbă en
gleză. Lecția 77. 18.35 Vetre folclori
ce : Nuntă la Dăeni. 18.55 Oaspeți 
români la Festivalul ziarului 
..L’Unita“ de la Veneția. 19.05 
Baladă pentru acest pămînt : Mun
tele Cozia. 19,20 1001 de seri : Pik 
și Tlk. 19,30 Telejurnal. 20.00 Re
vista economică T.V. 20.30 Teatru 
liric TV : „Faust și Margareta“. 
Premieră pe țară Film realizat de 
Studioul de televiziune Praga. 
22.00 întîlnire cu aventura și eu 
știința. Film documentar. 22,15 24 
de ore.

PROGRAMUL IT

20.00 Dans și muzică de pretutin
deni. 20,25 Walt Disney.. în pre

serie de experiențe realizate de. 
Studio au fost experiențe-pilot 
in procesul innoirii permanente 
a actului scenic. S-a dovedit 
astfel că acest teatru tinăr nu de 
puține ori a devansat mișcarea 
noastră teatrală, atit in ceea ce 
privește lansarea textului in 
premieri absolută, cît și ca for
mulă de spectacol.

la lămpile de spirt, că tempera
tura se ridică brusc, că pe cele 
o sută de fețe din sală se aș
terne uimirea și căldura și îngă
duința și melancolia... și feri
cirea poate, căci fericire și iz- 
bindă înseamnă, cred, starea de 
sensibilitate.

Băiatul acesta slăbuț are harul 
de a te lua eu el. de a atrage 
asemenea unui magnet. Secre
tul magnetismului lui stă poate 
in omenescul personajelor pe 
care le creează. Căci dacă it 
joacă pe Peter din „Bucătăria“, 
de Wesker. te duce cu gindul Ia 
vulnerabilitatea oamenilor buni 
sau intirziați in adolescență ; 
dacă îl joacă pe profetul Thire- 
sias din tragediile antice țî-a- 
mintește înțelepciunea bunicu
lui de la țară care n-a trăit 
degeaba pe lumea asta, ci a 
prins ceva din tiicul și rostu
rile ei ascunse.

Susținut de o asemenea intu
iție, talentul acestui tinăr mai 
are nevoie doar de experiență. 
Să sperăm că intîmplările nu-1 
vor ocoli, că viața i se va oferi 
generoasă spre cunoaștere. .<

MONICA SAVULESCU

ferm instalat pe solul mu
zicii românești.

Ca interpret a dus faima 
țării pînă dincolo de ocean. 
Cine l-a văzut pe Enescu 
dirijînd sau cîntînd nu-l va 
putea uita niciodată.

în arta sa interpretativă 
nu era greu să discerni 
trăsături unice a căror ori
gine trebuie căutată in 
veacurile de șlefuire a artei 
muzicanților populari de la 
noi pe care Enescu îi în
drăgea și-i apăra împotri
va jignirilor aduse de mai 
marii vremii.

Ca profesor, imaginea 
maestrului îmi este neștear- 
să din scurtul timp, dar 
mereu mai folositor, al lec
țiilor ce mi le-a dat la Si
naia, cu ani în urmă, cînd 
eu nu eram mai bătrîn de 
17 ani. Spun mereu mai fo
lositor pentru că într-ade- 
văr, însemnările și notările 
plastice care mi-au rămas 
— comoara mea cea mai 
dragă - îmi este o sursă 
nesecată de adevărată 
muzică.

In tot timpul vieții sale 
George Enescu a îndrăgit 
muzica mai mult ca orice. 
El a încurajat talentele ti
nere fondînd premii, pentru 
compozitori.

Enescu s-a dăruit muzicii. 
A trăit pentru muzică, pen
tru popor și prin popor. 
Răsplata este imensa recu
noștință față de cel care a 
întruchipat în mod strălucit 
geniul poporului nostru.

(Articol apărut în 
„Scînteia tineretului" la 
4 septembrie 1958).

mieră „Vecinii“ 21.15 Reportaj 
TV : Turnul din Nădlac. 21,30 Ro
man foileton : ..Pot Bouille“. E- 
pisodul V.

Opera Română • SEARA VIE- 
NEZĂ — ora 19 : Teatrul de Ope
retă : LA CALUL BĂLAN — ora
19,30 ; Teatrul Național (Sala 
MARE) : APUS DE SOARE — ora
19,30 ; Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : ÎN
TRE NOI DOI N-A FOST DECÎT 
TĂCERE — ora 20 ; (Sala Studio) : 
NOILE SUFERINȚE ALE TIMA
RULUI .,W“ — ora 20 ; Teatrul 
,.C,I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19.30 : 
(Sala Studio) : HAMLET _ ora 
20 ; Teatrul de Comedie : PREȘUL 
— ora 20 ; Teatrul Mic : VIAȚA 
E CA UN VAGON ? — ora 19.30 ; 
Teatrul Giulești : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19.30 ; Teatrul 
.,C. Tănase“ (Sala Victoria) : 
VINO SĂ NE VEZI DISEARA — 
ora 19,30 ; Ansamblul ..Rapsodia 
Română“ : MELEAGURI FERME
CATE — ORA 19.30 ; Teatrul ..Ion 
Vasilescu" : ZI-I UNA MAI SĂL
TĂREAȚA — ora 19,30 : Teatrul 
..Țăndărică“ (Sala Victoria) : PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
orele 15 și 17 : Circul .,Globus" : 
CIRCUL BUSCH ROLAND — orele 
16 și 19.30.

D
espre Timișoara 
se spune, pe bună 
dreptate, că este 
un oraș frumos. 
Am oprit oameni 
pe stradă, ne-airi 

adresat celor care-și cheltuiau 
clipa de răgaz prin parcuri 
sau în localurile publice și 
i-am întrebat : de ce ? Puși 
să se explice, acești oameni, 
aproape invariabil, recurgeau 
la citarea acelorași argumen
te : civilizația străzii, armonia 
vechiului cu noul, poezia par
curilor, domoala curgere a Be- 
găi... Se opreau aici, vădit ne
mulțumiți de propriul răs
puns, dar mulțumiți de „fru
musețea“ orașului. L-am ru
gat pe șeful serviciului siste
matizare și arhitectură din 
cadrul Consiliului popular mu
nicipal Timișoara, tovarășul 
ing. Alexandru Balos, să ne 
explice cum este gindită de 
un specialist imaginea orașu
lui.

— Am pornit de la ideea că 
în ultima vreme s-a dat prea 
puțină importanță străzii. 
Strada este „salonul cotidian“ 
unde oamenii se întilnesc în 
fața marelui „tablou“ care 
este orașul pentru a schimba 
idei. Trebuia să găsim acele 
lujer uri care să-l exprime pe 
omul zilelor noastre pentru 
a-1 scoate din solitudinea a- 
partanientului și a-1 aduce in 
mijlocul lor. Rezultatele stu
diilor efectuate au început să 
se materializeze prin valorifi
carea zonei istorice din cartie
rul Cetate. Au fost restaurate

TIMIȘOARA
> A

UN ORAȘ
J

FRUMOS.
DE CE?

fațadele clădirilor și s-au a- 
menajat interioarele dindu-li- 
se o funcționalitate adecvată 
fără a renunța la serviciile 
tehnicii contemporane ți fără 
a anula prin aceasta patina 
istoriei. După valorificarea 
spațiilor vechii cetăți, acțiu
nea a continuat cu cofetăria 
„Trandafirul", Piața Unirii 
ele.

Intr-aftă ordine de idei, in 
conceperea noilor cartiere sau 
a reamenajării unor zone de 
locuit, potrivit actualelor ce
rințe de trafic, am pornit de 
la o constatare ce aparține 
sociologiei și anume că zgo
motul vecinului tulbura propria 
intimitate, că zgomotul străzii 
peste un anume prag este o 
continuă năvală spre ne
voia de liniște a omului. 
De aceea. cartierul Cir- 
cumvoluțiunii. unde locuiește 
o populație egală cu cea a 
l ugojului, este izolat de tra
ficul rutier prin trei centuri 
de mare circulație, iar în zona 
Cetății, unde, alături de clădi
rile vechi cu valoare istorică, 
s-aii construit numeroase 
blocuri de locuințe, printr-un 
sistem de semne de circulație 
foarte meticulos întocmit, s-au 
creat șicane mașinii și pr?n 
aceasta mai multă liniște oa
menilor.

De ce este frumos orașul 
Timfșoara ? De data aceasta 
întrebarea am adresat-o lui 
Constantin Flondor-Străinu. 
pictor, membru al binecunos
cutului grup Sigma, ale cărui 
principale preocupări vizează 
estetica urbană și industrială.

— Omului care străbate Ti
mișoara. orașul ii oferă posi
bilitatea de a vedea totul. O 
pictură a fost dlntotdeauna o 
fereastră spre realitate. Stră
daniile noastre de a transfor
ma această realitate într-un 
tablou viu sint mai vechi. Am 
început prin a sugera idei și 
apoi, pe unele, a le materia
liza, aducindu-le în stradă, în 
parcuri, pe malul apei, pre
tutindeni. Un alt răspuns vine 
și de la preocuparea edililor, 
a factorilor de răspundere 
din oraș, de a cultiva critica 
pozitivă. Urmarea manifestă
rii ei s-a concretizat, la înce
put timid. în realizarea de re
clame, afișe iar în prezent în 
prezentarea lucrărilor de artă 
plastică a elevilor noștri di
rect pe fațadele clădirilor. 
Lipsea un for coordonator. Și 
acesta a fost înființat nu de 
mult. Este vorba de înființa
rea, în toamna anului trecut, 
a Comisiei județene de a- 
fișaj și reclame a cărei 
menire este de a realiza o 
dirijare competentă a afi
șului și reclamei integrin-
du-le in canoanele esteti
cii urbane. Cu alte cuvinte, 
ne propunem ca prin tot ceea 
ce urmează a se face în aceas
tă direcție să nu mai apară 
lucrări care trădează nu nu
mai diletantismul, dar alte
rează și armonia urbană După 
„acțiunea Calea Buziașului“ 
avem promisiunea că ni se 
vor da alte zone unde prin 
lucrările de pictură s-ar pu
tea adăuga un spor de frumu
sețe. însă nu e cazul să nu 
spunem că unii conducători 
de întreprinderi refuză să pri
ceapă efectele economice ale 
unei reclame, ale unui ambalaj, 
conceput în spiritul unei 
estetici' funcționale. Pînă 
atunci noi continuăm «4 
facem machete pe care sperăm 
să le valorificăm cîndva. Din 
cind în cînd izbutim.

ION DANCEA
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului Revoluționar al Republicii Socialiste a 

Uniunii Birmane NE WIN a trimis tovarășului NICOLAE 
tEAUȘESCU președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru mesajul cordial de feli
citări pe care le-am primit cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a 
independenței Birmaniei.

Sînt fericit ca la rîndul meu să vă transmit sentimente de prie
tenie ți bune urări.

ETICA RUTIERA

PLECAREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI 
Al P.C.R. ÎN R.P. UNGARĂ

Luni dimineața a plecat Ia 
Budapesta delegația de activiști 
ai P.CJR., condusă de Nicolae 
Tăbîrcă, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, care va fa
ce, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
o vizită în schimb de experiență 
în R.P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș, adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R.P. Ungare la 
București.

între 4 și 10 februarie Comi
tetul Județean Arad al U.T.C. a 
organizat „Săptămîna științei, 
tehnicii și educației materialist- 
științifjce a tineretului“. în ca
drul acestei acțiuni au avut loc 
întilniri cu brigăzile științifice, 
cu inginerj și profesori, expuneri, 
mese rotunde și expoziții de car
te științifică. Asemenea acțiuni 
au mai avut loc în organizațiile 
U.T.C. din localitățile Chișineu 
Criș, Sebiș, Moneasa. Bîrzava, 
Grupul școlar de construcții 
mașini Arad și liceul nr. 4 din 
același oraș. Fabrica de confec
ții Arad. (Emil Șimandan).

rivaux, „Jocul dragostei și al 
intîmplării“ : doi tineri actori. 
Anca Neculce Maximilian și Ni- 
coale Iliescu, fac aici dovada 
unor virtuți interpretative re
marcabile. Al treilea spectacol 
al turneului clujean, „Singură
tatea trăgătorului la (intă“ de 
Vasile Rebreanu și Mircea Za- 
ciu, piesă distinsă cu premiul 
Uniunii Scriitorilor in 1972, se 
adresează in special publicului 
tînăr. Lucrarea dramatică, a că
rei acțiune e situată în mediul 
studențesc, dezbate probleme 
morale de actualitate. Regizorul 
Victor Tudor Popa a distribuit

In acest spectacol pe cîțiva din
tre cei mai dotați tineri actori 
ai teatrului ca, de pildă, Car
men Galin, Anton Tauff, Nico
lae Iliescu. Dorel Vișan. Așadar, 
tinerii iubitori de teatru din ca
pitală pot viziona : astăzi. la 
ora 19.30, in sala „Comedia“ a 
Teatrului Național „Singurăta
tea trăgătorului la țintă“ de V. 
Rebreanu și M. Zaciu ; miercuri, 
în aceeași sală, la aceeași oră, 
„Jocul dragostei și al întimplă- 
rii“ de Marivaux ; tot miercuri, 
în sala teatrului „Bulandra“ din 
B-dul Schitu Măgureanu, la ora 
19.30. „Unchiul Vania“ de Cehov.

TIMP FRUMOS, 
CALDURA

• LUNI DIMINEAȚA a plecat 
în Republica Federală Germania 
o delegație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Romănia, con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., care, la invitația U- 
niunii Sindicatelor din R. F. Ger
mania (D.G.B.), va face o vizită 
în această țară.

• DELEGAȚIA Ministerului 
Sănătății . Publice din R.P. Chi
neză, condusă de Cien Sin-țun, 
adjunct al ministrului, care, la 
invitația Ministerului Sănătății 
a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit luni după-amiază Ca
pitala.

• LA INVITAȚIA conducerii 
Ministerului Economiei Forestie
re și Materialelor de Construc
ții, luni a sosit in Capitală N. V. 
Timofeev, ministrul industriei 
forestiere și de prelucrare a 

4j»')snului al U.R.S.S.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de tova
rășul George Ghenoiu. mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. care a parti
cipat la Congresul Ligii Ti
neretului Awami din Ban
gladesh. La sosire, pe aero
portul București—Otopeni, 
delegația a fost salutată de 
tovarășul Francisc Torok. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Teatrul Evreiesc de Stat 
la a 25-a aniversare

Teatrul Evreiesc de Stat din 
București a împlinit 25 de ani 
de activitate. Prezentînd 130 de 
premiere în peste 5 600 de spec
tacole în sfertul de veac de 
activitate, teatrul a abordat un 
repertoriu cu largă arie de cu
prindere, încadrindu-se în pale
ta bogată a mișcării teatrale din 
țara noastră.

în cadrul adunării care a avut 
loc cu acest prilej, directorul 
teatrului, Franz Auerbach. a ex
primat conducerii partidului și 
statului calda recunoștin
ță pentru condițiile deose
bite create artei și culturii în 
țara noastră, condiții de care 
beneficiază și Teatrul Evreiesc 
de Stat. Au rostit apoi cuvinte 
de salut și au felicitat colecti
vul teatrului Amza Săceanu, 
președintele Comitetului pentru 
Cultură și Educație Socialistă 
al municipiului București. Dfna 
Cocea, vicepreședinte al Asocia
ției oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, Pe
tre Codreanu, directorul Teatru
lui de Stat de Operetă, loan 
Linder, directorul , Teatrului 
German de Stat din Timișoara, 
și prof. Bernard Schnapp.

Colectivul Teatrului Evreiesc 
de Stat din București a adresat 
o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune : 
Asigurăm conducerea de partid 
și de stat, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe se
cretar general, că și pe 
viitor ne vom face nea
bătut datoria, vom acționa pen
tru promovarea unei arte tea
trale însuflețite de nobilele i- 
dealuri ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
ale educării omului nou. pusă 
in slujba făuririi unui viitor lu
minos, că vom depune toată pu
terea noastră de muncă, tot ta
lentul și capacitatea de care dis
punem, pentru ca împreună cu 
colegii din celelalte teatre, cu 
întregul popor român, să înfăp
tuim cu fermitate programul i- 
deologic al partidului, să facem 
ca întreaga noastră activitate 
de creație să fie închinată slu
jirii cauzei socialismului și co
munismului, înfloririi scumpei 
noastre patrii. Republica So
cialistă România.

„CLUB AL 
ALPINIȘTILOR"

Tehnic-clubul din Pitești a 
organizat, recent, o reușită ac
țiune pentru pasionații de turism 
și drumeții alpine, la care au 
fost invitați să participe și 
membri ai colegiului de redac
ție al revistei „România pito
rească“ — scriitorii Pop Simion, 
Toma George Maiorescu și Va
lentin Hossu Longin. Cei pre- 
zenți, membri ai echipelor „Sal- 
vamont“ din județul Argeș, re
prezentanți ai B.T.T., O.J.T. și 
C.J.E.S., precum și ai comisiei 
județene de turism de pe lingă 
Consiliul popular județean Ar
geș, au avut, astfel, posibilitatea 
să dezbată direct o serie de 
probleme legate de tematica ce 
va fi abordată de această re
vistă, în scopul perfecționării 
activității turistice în general. 
S-a realizat un fructuos dialog 
pe linia soluționării pe mai de
parte și prin intermediul cuvin- 
tului scris a unor dificultăți 
existente in organizarea și des
fășurarea excursiilor de grup.

Totodată. pentru stimularea 
unei intense activități turistice 
alpine a tinerilor, pentru o mai 
bogată și diversificată gamă de 
manifestări cu caracter sportiv- 
turistic, s-a hotărît înființarea, 
in cadrul Tehnic-Clubului piteș- 
tean, a unui „Club al alniniști- 
lor“, al cărui statut urmează să 
fie definitivat.

VASILE MĂRUȚĂ

PRIMUL ORAȘ 
PLUTITOR

• TURNEUL FINAL al com
petiției masculine de volei 
„Cupa campionilor europeni“ se 
va disputa intre 1 și 3 martie, 
la Paris, cu participarea echi
pelor Dinam» București. Star- 
lift Blokker (Olanda). Ț.S.K.A. 
Moscova și SC Leipzig.

• CEA DE-A 63-A EDIȚIE a 
campionatelor mondiale mascu
line de patinaj viteză (mul- 
tiatlon) s-a încheiat la Inzell cu 
victoria sportivului norvegian

Sten Stensen care. în patru pro
be. a totalizat 173.150 puncte.

• ECHIPA DE FOTBAL Pro
gresul București, aflată in tur
neu in Bulgaria, a jucat la Ple- 
ven cu formația locală Spartak. 
Partida s-a încheiat la egali
tate 0-0.

• ÎN SALA KUNȚEVO DIN 
MOSCOVA s-a disputat luni 
seară întîlnirea amicală de 
handbal dintre selecționatele 
masculine ale României și 
U.R.S.S. Partida s-a încheiat eu

Ca urmare a menținerii u- 
nui transport de aer cald, 
vremea se va păstra și în 
următoarele 24 de ore căldu
roasă. Cerul va fi variabil. 
Izolat in nord-vestul țării vor 
cădea ploi slabe, vin tul va 
sufla slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor 
oscila între —4 și +6 grade, 
iar cele maxime între +5 și 
+ 15 grade, local mai ridicate 
in sectorul S—V.

Săptămîna aceasta, consacrată 
„Zilelor cărții pentru tineret“, 
prilejuiește a seamă de mani
festări specifice. După deschi
derea festivă de la Librăria 
„Mihai! Sadoveanu" din Capi
tală, unde s-a amenajat și o 
expoziție de carte pentru tine
ret, astăzi, la orele 15,00, ute- 
ciștii Uzinelor „Vulcan“ se vor 
întilni cu scriitorul Al. I. Ștefă- 
nescu, iar cei de la UREMOAS 
vor organiza în întreprindere o 
expoziție cu cele mai actuale și 
reprezentative apariții editoriale.

scorul de 22—19 (10—8) in fa
voarea sportivilor sovietici.

• LA TAMPERE s-a disputat 
întîlnirea internațională amica
lă de hochei pe gheață dintre 
eehipele reprezentative ale Fin
landei și Cehoslovaciei. Hoehei- 
ștli finlandezi au obținut victo
ria cu scorul de 1-9 (0-0, 1-0, 
0-0), prin golul marcat de Pel- 
tonen in minutul 29.

• ÎN RUNDA A ȘASEA a 
turneului internațional de șah 
de la Torrenolinos (Spania), 
Quinteros l-a învins pe Bellon, 
Martin pe Langeweg. Sanz pe 
Esțeves. iar Ostoici a cîștigat la 
Ruiz. Partida centrală a rundei, 
disputată între marii maeștri 
Florin Gheorghiu și William 
Iximbardi (S.U.A.). s-a încheiat 
remiză la mutarea a 19-a.

La C.

Se înscriu 
în libretele

Dobînzile - după cum șa 
știe - constituie unul din 
multiplele și importantele 
avantaje de care beneficia
ză depunătorii la C.E.C.

Unitățile operative ale 
Casei de Economii și Con- 
semnațiuni s-au pregătit să 
efectueze cu promptitudine 
operațiunea de înscriere în 
librete a dobinzilor cuveni
te pentru sumele economi
site la C.E.C. în 1973 titu
larilor libretelor de econo
mii cu dobindă, cu dobîndă 
și cîștișuri, cu dobîndă și 
cîștigun în autoturisme, pre
cum și titularilor libretelor

E. C.

dobînzile 
de economii 
de economii pentru cumpă
rarea de locuințe proprie
tate personală și libretelor 
de economii pentru turism.

Pentru informarea și o- 
rientarea depunătorilor, in 
holurile tuturor sucursale
lor, filialelor și agențiilor 
C.E.C. de la orașe sînt afi
șate numerele libretelor de 
economii pentru care unită
țile respective efectuează 
operațiunea de înscriere a 
dobinzilor.

Începută în aceste zile, 
operațiunea de înscriere a 
dobinzilor va continua in 
tot cursul anului.

Iată Că un proiect mai vechi, 
privit cu destulă curiozitate, 
este pe cale să se înfăptuiască. 
Este vorba de primul oraș plu
titor prevăzut a fi construit în 
1976, după proiectele unor ingi
neri americani. 30 de flotoare de 
beton, cu înălțime de 70 metri 
și cu un diametru de 27 metri 
fiecare, vor susține insula plu
titoare din Oceanul Pacific. 
Centrala electrică, rezervoarele 
cu apă dulce și carburanți și alte 
utilități vor fi plasate in aceste 
flotoare. Platforma superioară 
va fi ocupată de locuințe și in
stituții. iar „periferia“ va dis
pune de un aeroport pentru eli
coptere.

DOI REGIZORI TINERI 
- O PIESĂ DE TINERET

Teatrul Național din Cluj oferă 
publicului bucureștean, in a- 
ceste zile, trei dintre cele mai 
reprezentative spectacole pentru 
activitatea sa. Pe primul ioc se 
situează noua montare a dramei 
cehoviene „Unchiul Vania“. 
semnată de tînărul regizor Alexa 
Visarion, unul dintre cele mai 
interesante acte artistice ale ac
tualei stagiuni. Reprezentanția. 
care înseamnă enunțul unei noi 
formule teatrale, este un stră
lucit exemplu de valorificare 
creatoare a clasicilor dramatur
giei universale. în același do
meniu. un alt regizor tînăr, 
Aureliu Manea, propune o ver
siune inedită a comediei lui Ma-

(Urmare din pag. I)

respund cerințelor realității. A- 
poi era vorba de trecerea unor 
probe de alergare de viteză și 
fond — care nu se pot desfășu
ra decit afară. în trimestrul doi, 
fiind iarnă, e mai greu, aerul e 
prea puternic, ar impieta asu
pra sistemului respirator și son
dajul n-ar mai fi real. Necesi
tatea introducerii acestui sistem 
nici nu mai trebtWe subliniată’ 
și argumentată. Dar consider că 
unele ameliorări 1 se mai pot 
aduce ca oricărui lucru nou. In
troducerea lui cu caracter expe
rimental în actualul an școlar 
vizează tocmai posibilitatea unor 
îmbunătățiri.

— Vreți si vă referiți Ia as
pectele concrete pe care le-ați 
îritilnit în practica orelor de e- 
ducație fizici ?

— Bunăoară la proba de vi
teză. 50 m la băieți, normele fixa
te pentru anul întîi, sînt exage
rat de mari. Pentru nota 10 e- 
levul trebuie să parcurgă dis
tanța în 7.2 secunde, ori cam
pionatele de juniori mici ale 
municipiului București sînt ciș- 
tigate cu rezultatul de 7.0, 7,1
secunde. Dar aceste rezultate 
sînt obținute cu echipament a- 
decvat, cu pantofi cu cuie, pe 
o pistă specială, de zgură sau 
latex, și de niște copii care au 
pregătire atletică specifică, adi
că. fac sport de performanță. 
Cred că aceste norme ar trebui 
reconsiderate, în sensul de a fi 
accesibile pentru posibilitățile fi 
zice ale elevilor mai ales că in 
anul întîi de liceu vin cu o pre
gătire eterogenă, de la școlile 
generale, care au condiții — 
bază materială, echipamente — 
bune, mai puțin bune sau ne
satisfăcătoare. De aici și dez
voltarea lor fizică generală ine
gală care-i face să nu se poată 
încadra în aceste haremuri fixe. 
Să mai luăm o probă : săritura 
în lungime de pe loc. Diferența 

între cit se cere, ca normă de

control, unui elev din anul I, și 
care ar putea fi încă in perioa
da pubertală și cit 1 se cere u- 
nui elev din anul IV, al cărui 
organism este aproape de matu
rizare, este în contradictoriu. 
Concret : pentru nota 10 in anul 
I se cer 2,14 m ; in anul II — 
2,27 m : în anul III — 2.28 ; în 
anul IV — 2,29. Adică, între »- 
nul I și II, e o diferență de 13 
cm., iar pe urmă numai cîte 1 
cm.. cînd, se știe, tînărul pe mă
sură ce crește cîștigă în forță 
și în experiență. Aceleași ob
servații se pot face și la fete.

loc 2,50 m. Dar aceștia fac sport 
de performanță.

— Aceste mutații 1* ora de 
educație fizici au vreo inrîurire 
asupra psihologiei elevului ?

— Fără discuție. în contextul 
respectiv elevii deși avînd note 
bune la alte materii s-au văzut 
In imposibilitatea de a lua și la 
educație fizică note bune, în al
te cazuri, note de trecere. In
strucțiunile subliniază că la a- 
cordarea notelor se va ține sea
ma de progresul individual rea
lizat de elevi, de particularită
țile individuale morfofuncțio-

CONȚINUTUL OREI
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

— Care sînt consecințele aces
tor nepotriviri ale normelor, cu 
stările de fapt ?

— în urma unor sondaje fă
cute la anul I, la începutul tri
mestrului unu, s-a putut con
stata că elevii nu se pot înca
dra perfect în cerințele notei 
limită — nota 5 — la aceste 
norme de control. Din cei. 35 de 
eievi, din anul I C, numai 18 
au putut trece normele de con
trol integral și peste limita no
tei 5. La sfirșitul trimestrului, 
in urma complexelor de exerci
ții de dezvoltare fizică generală 
la care au fost supuși. încă 12 
elevi, alături de cei 18 au reu
șit să îndeplinească normele de 
bază. Au rămas 5 elevi care 
deși au participat activ la orele 
de educație fizică, nu au reușit 
șă la nota de trecere. E adevă
rat, eu am copii care sar de pe

nale, de interesul manifestat 
față de dezvoltarea propriilor 
capacități fizice. Dar cum, de 
vreme ce există un tabel stas, 
de încadrare a elevului in niște 
norme : centimetri, secunde — 
notă ! Unii dintre ei, văzînd a- 
ceastă nouă situație de fapt, au 
încercat să-și procure, intr-un 
mod mai mult sau mai puțin 
real și loial, scutiri medicale de 
la orele de educație fizică

La Universitatea populară 
din Constanța funcționea
ză, pentru tinerii dobrogeni, 
cursul „Legislație rutieră“. 
Cursanții participă la lecții 
susținute de juriști, cadre de 
specialitate din domeniul cir
culației. Prelegerile teoreti
ce. insoțite adesea de filme 
documentare, determină un 
larg interes din partea audi
toriului tînăr, astfel incit 
ele constituie adevărate lec
ții rutiere, cu aplicație ime
diată. Ne-a reținut atenția 
prin oportunitatea și mai 
ales prin valoarea educativă, 
manifestarea recentă ce a 
avut loc la Casa de cultură 
a tineretului din Constanța. 
Expunerea, susținută de ma
iorul jurist Gheorghe Nuțu, 
a avut darul de a capta au
ditoriul. făcîndu-i cunoscute 
legile rutiere, o serie de pre
vederi și norme legate de 
traficul rutier, dezbătind as
pecte concrete ale ignorării 
acestor legi, punînd în discu
ție cazuri de încălcare a 
lor, precum și consecințele 
nefaste ale ignorării aces
tora de către pietoni și 
conducătorii auto. Dar nu 
numai aici, ci și Ia Medgi
dia, Mangalia, Eforie Nord, 
în comuna Valu lui Traian, 
prin frecventele întîlniri de 
etică rutieră, publicul tînăr 
este pus în contact cu ulti
mele noutăți ale acestui do
meniu.

NICOLINA GAVICI

în clasament conduce Tarjan 
(S.U.A.) cit 4,5 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Sanz 
(Spania) — 4.5 puncte. Lombardi 
(S.U.A.) — 4 puncte, Vesteri- 
nen (Finlanda) — 3.5 puncte și 
două partide întrerupte, ETorîn 
Gheorghiu (România) și Quinte- 
ros (Argentina) — cîte 3,5 
puncte etc.
— în localitatea suedeză Trol- 
hattan (in apropiere de Gote
borg) au luat sfirșit turneele 
internaționale de tenis de masă, 

In competiția feminină, vic
toria a revenit sportivei sovie
tice Zoia Rudnova, care a cîști
gat 9 meciuri. O frumoasă com
portare a avut campioana româ
nă Maria Alexandru, clasată pe 
locul doi eu 8 victorii.

Ori scopul eate ca aceste nor
me. aceste criterii să-i atragă 
pe elevi nu sâ-i îndepărteze de 
acest proces instructiv-formativ.

— Care este, totuși, soluția ?
— întrucît aplicarea sistemu

lui este In faza de experiment, 
îmi permit să fac unele propu
neri. Profesorul de educație fi
zică să aibă mînă liberă în a- 
preeierea dezvoltării fizice a e- 
levilor. Aceste norme să fie o- 
rientative. nu obligatorii și fie
care profesor, in funcție <le 
masa de elevi cu care lucrează, 
să-și poată stabili criteriile de 
notare. Printr-un punct, în plus 
acordat unui elev nedotat, îl a- 
tragi și-l cointeresezi să lucre
ze la oră. Sistemul. în sine, 
este foarte bun pentru că per
mite profesorului, ca prin teste 
repetate, să vadă cit de bine a 
lucrat cu masa de elevi și ce 
modalități și acțiuni trebuie să 
întreprindă în orele de educație 
fizică și cele de colectiv spor
tiv. pentru a determina o ame
liorare a situației existente. A- 
preciez. de asemenea, că nor
mele sint concepute de așa fac
tură încit pot fi rezolvate în 
orice școală, chiar fără o bază 
materială. Fiind eșalonate în 
ani, începînd de la clasa I. pînă 
la clasa a Xll-a, într-un viitor 
apropiat vor avea darul să a- 
ducă elevii școlarizați la un sta
diu corespunzător de dezvoltare 
fizică, dar asta numai atunci 
cînd această pregătire fizică se 
va face cursiv și obligatoriu in- 
cepind cu primul an de școală.

NOTA REDACȚIEI. Publicăm opiniile profesorului Vic
tor Marinescu, de la Liceul de cultură generală din Brănești, 
fără a ne declara integral de acord eu ele. Dorim însă de a 
invita la o dezbatere mai largă privind conținutul orei de 
educație fizică, in noile condiții pe care le impune aplicarea 
sistemului unitar de verificare și apreciere a gradului de pre
gătire fizică și sportivă a elevilor. De aceea cadrele didactice 
de specialitate, conducătorii de școli, inspectorii de educație 
fizică, elevii înșiși au cuvîntul !

O catedră prin 
corespondentă:

10 minute de 
exerciții cu 
HALTERE MICI

LECȚIA A XIV-A

Exercițiul nr. 1
Din stînd. cu picioarele de

portate, brațele îndoite cu 
ganterele la umeri ; întinderea 
alternativă sau simultană a 
brațelor sus și revenire. Do- 
rare : 4 serii x 8 timpi.

Exercițiul nr. 2
Tragerea panterelor cu du

cerea lor deasupra capului. 
Din stînd depărtat, se îndoaie 
brațele cu coatele In sus. în 
dreptul pieptului se continuă 
tragerea, dueîndu-se brațele 
întins în sus. Dozare : 2 serii 
x 8 timpi.

Exercițiul nr. S
Extensia trunchiului din șe- 

zfnd încrucișat. Din șezînd cu 
picioarele îndoite și încrucișa
te, cu trunchiul aplecat înain
te. se execută extensia trun
chiului cu brațele întinse în 
sus. Dozare : 2 serii x 8 timpi.

Exercițiul nr. 4
Din stînd. depărtat.. Legă

narea brațelor cu ganterele în 
miîni spre stìnga și spre 
dreapta, fără oprire în poziția 
întinse în sus. Dozare : 2 se
rii x 8 timpi.

Exercițiul nr. 5
Din stînd cu picioarele de

părtate, cu mîinile ținînd ga
terele la umeri. Aplecarea
trunchiului Ia orizontală cu
răsucire spre dreapta și stfnga. 
Revenire. Dozare : 4 serii x 8 
timpi.

Exercițiul nr. 6
Din stînd cu picioarele de

părtate. cu mîinile ținînd gan
terele Ia umeri. Rotarea amplă 
a trunchiului spre stingă. 
Idem — spre dreapta. Dozare : 
2 serii x 8 timpi.

Ilustrațtt de :
ȘTEFAN COCIOABA

Grupaj realizat fle î 
VIOREL RARA

I ROMÂNIA- 
| FILM 

| PREZINTĂ
PRODUCȚIE A STU

DIOURILOR MA-

| GHIARE

regia : MIHALY SZE-

| MES
cu : GÂBOR SZUCS, 

MĂRIA MEDYESI, 

ADAM SZIRTES, IST- 

VAN GRUBER.

CENTRALA BERII, SPIRTULUI Șl AMIDONULUI 
cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 157, sector 5 

ANGAJĂM PRIN CONCURS SAU TRANSFER
— contabil-șef (pentru întreprinderea de bere, spirt Mărgineni 

Bacău) ;
— șef garaj ;
— merceolog — recepționer pentru activitatea transporturi

— PENTRU ATELIERUL DE PROIECTARE
— inginer constructor ;
— inginer instalator pentru stație de epurare ape reziduale :
— inginer constructor cu experiență pentru recepția proiectelor 

de construcții și instalații :
— proiectant documentații economice — devize.

— PENTRU FABRICA PRODUCȚIE UTILAJE ȘI CONSTRUC
ȚII MONTAJ DIN BUCUREȘTI

— lăcătuși mecanici ;
— strungari ;
— sudori ;
— cazangii ;
— muncitori necalificați, in vederea calificării la locul de manea 

pentru care se va asigura și cazare.
— primitori-distribuitori bere pentru orașul București

Angajarea se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 12/1971 
și a Legii nr. 22/1969.

Relații suplimentare la telefon 23.81.10 interior 181 și 115.

GRUPUL DE ȘANTIERE INSTALAȚII - MONTAJ 
BUCUREȘTI

ANGAJEAZĂ :
• Muncitori instalatori caloriferiști ;
• tinichigii ventilație ;
• sudori electricieni și autogeni ;
• montori conducte tehnologice ;
• montori montaje industriale și lăcătuși sudori, pentru șantie

rele din București, Pitești, Giurgiu. Curtea de Argeș, Alexan
dria și Balș.

Se angajează și echipe de specialitate șî complexe prin deta
șare pe perioade de 1 la 6 luni.

Se asigură condiții optime de cazare, și masă Ia cantină.
Solicitanții se. vor adresa la sediul întreprinderii din București, 

str. Academiei, nr. 2, etaj II. sector 4. telefon, 16 72 00/03 și în pro
vincie la sediile șantierelor sus-amintite.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI, 

în colaborare cu O.J.T. — BRAȘOV, vă invită la

II

CARNAVALUL MĂRȚIȘORULUI

organizat 
la 

PREDEAL
Intre 2-3 martie 1974

PROGRAMUL CUPRINDE :

- jocuri do artificii

- demonstrații do schi pe 
pirtia Clăbucetului - 
iluminată ;

- concurs do frumusețe
MISS CARNAVAL

- Tombolă I Surprize ! 
Dans! Veselie ! La 
carnaval !

Rețineri de locuri, în
scrieri și informații la filia
lele de turism din Calea 
Victoriei 100 și B-dul Repu
blicii nr. 68 - telefon
15.74.11 - 14.08.00.

/ !



n ter viul acordat de președintele 
Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU,
danez Kjeld Oesterling Nielsenpublicistului

(Urmare din pag. I)

nea, veniturile curente ale popu
lației. Am desfășurat și desfășu
răm o largă activitate de con
strucții de locuințe, școli, spita
le și alte așezăminte social-cul
turale. De altfel, oricine vizitea
ză România poate constata ar 
vîntul construcțiilor social-cultu
rale, cît și al construcțiilor in
dustriale și agricole. E drept că 
toate acestea au cerut și cer 
eforturi serioase din partea în
tregului nostru popor. Am alo
cat și alocăm în continuare, în 
scopul dezvoltării, circa 30—33 
la sută din venitul național.

Pe baza celor realizate pînă 
acum, a victoriei depline a so
cialismului în toate domeniile 
vieții economice și sociale, Con
gresul al X-lea al partidului a 
trasat drept obiectiv al dezvol
tării viitoare a țării făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Cincinalul 1971—1975 
marchează trecerea de fapt ia 
realizarea sarcinilor acestei noi 
etape de dezvoltare a societății 
românești. Pe baza rezultatelor 
obținute în cei trei ani care au 
trecut pînă acum, pot spune că 
am realizat cu succes prevederi
le cincinalului în ce privește 
dezvoltarea industrială, obținîn- 
du-se chiar o depășire a acestor 
prevederi. Avem perspectiva de 
a realiza sarcinile pe întregul 
cincinal ceva mai devreme de- 
cît am prevăzut inițial.

Acordăm în continuare 
mare atenție agriculturii
care, de asemenea, în acești trei 
ani, a obținut rezultate bune — 
dezvoltării învățămîntului, știin
ței și culturii, ridicării nivelului 
general de cunoștințe al întregu
lui nostru popor, precum și 
creșterii nivelului de trai al ma
selor populare.

Paralel cu acestea, ne pre
ocupăm de perfecționarea con
ducerii societății socialiste, de 
crearea condițiilor organizatorice 
corespunzătoare în vederea par
ticipării tot mai largi a maselor 
populare la conducerea întregii 
societăți.

Pornim de la faptul că socie
tatea socialistă pe care o edifi
căm este opera conștientă a în
tregului popor, că ea trebuie să 
asigure și condiții pentru parti
ciparea activă a membrilor săi la 
conducerea tuturor domeniilor 
de activitate. Dezvoltarea demo-

o

ORIENTUL

a

AMMAN 11 (Agerpres). — Re
gele Ilussein al Iordaniei a vor
bit. duminică. în fața cadrelor de 
conducere ale armatei iordanie- 
ne, întrunite Ia stadionul din 
Amman. Cu acest prilej, el
trecut in revistă diferite aspecte 
ale poziției arabe și ale roiului 
Iordaniei față de criza din O- 
rientul Apropiat. Regele Hu- 
ssein a subliniat că, pentru țara 

Consiliului 
înseam- 
Israelu- 
ocupate. 
precizat 
obiecții

Rezoluția 242 a
Securitate al O.N.U. 
retragerea totală o 
din teritoriile arabe 
de altă parte, el a

sa, 
de 
nă 
lui
Pe 
că țara sa nu exprimă 
în ce privește participarea unei 
delegații palestiniene la Confe
rința de la Geneva.

DAMASC 11 (Agerpres) — 
Comunitate militare date publi
cității la Damasc informează că, 
în două rînduri, în cursul după- 
amiezii de duminică, pe linia de 
încetare a focului siriano-israe- 
liană de pe înălțimile Golan au 
avut loc dueluri de artilerie 
intre forțele israeliene și cele 
siriene. Trupele israeliene au 
deschis focul, afirmă comfinica- 
tele, iar cele siriene au răspuns.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian a anunțat că, duminică 
după-amiază, pe linia de înce
tare a focului israeliano-siriană 
de pe înălțimile Golan, au avut 
loc, in două rînduri, dueluri de

crației socialiste constituie, deci, 
o latură importantă a însăși fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

ÎNTREBARE : Care sînt 
principalele rezultate înre
gistrate pe plan nwndial de 
politica externă a României ?

perării economice internațio
nale, îndeosebi in Europa ? 
(Piața comună, C.A.E.R., 
Fondul Monetar Internațio
nal, G.A.T.T.).

Vizita președintelui NICOLAE CEAUȘESCUr

așteptată cu viu interes in Libia
Tripoli, capitala Republicii Arabe Libiene, se află de cîteva 

zile în așteptarea unui important eveniment — vizita oficială 
pe care, incepind de astăzi o face în această țară președintele 
Consiliului de de Stat al Republicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la invitația președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției, colonel Moamer el Geddafi.

RĂSPUNS : Succesele obținu
te în ridicarea economico-socia- 
lă a României sînt legate și de 
dezvoltarea colaborării și solida
rității internaționale, de partici
parea activă a țării noastre la 
diviziunea internațională a mun
cii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale.

în acest cadru, un loc impor
tant îl ocupă relațiile cu toate 
țările socialiste, cărora România 
le-a acordat și le acordă o a- 
tenție deosebită — ele consti
tuind un factor important în 
dezvoltarea armonioasă a fiecă
rei țări socialiste, dar și în a- 
firmarea în viața internațională 
a unei politici noi, în întărirea 
forțelor păcii, a forțelor progre
siste, antiimperialiste. în același 
timp, dezvoltăm larg relațiile cu 
țările care au pășit pe calea dez
voltării economico-sociale inde
pendente, sprijinim activitatea 
mișcărilor de eliberare naționa
lă, lupta pentru întărirea inde
pendenței naționale a fiecărei 
țări, pentru afirmarea în lume a 
unor relații noi, bazate pe ega
litate în drepturi, respectul re
ciproc al independenței, nea
mestecul în treburile interne. 
Totodată, promovăm larg — pe 
baza principiilor la care m-am 
referit — relații de colaborare 
cu țările capitaliste dezvoltate.

Politica țării noastre de dez
voltare largă a colaborării cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, a dus 
la creșterea prestigiului inter
național al României, la afirma
rea ei ca o forță a colaborării 
pe plan 
de pace 
că între 
zultatele 
flectă și 
întreține 
ce cu peste 100 de 
lății economice ; cu 
State.

internațional, a politicii 
și de conlucrare pașni- 
toate statele lumii. Re- 
acestei politici se re- 
în faptul că România 

astăzi relații diplomati- 
țări și re- 
peste 110

Care esteÎNTREBARE : 
poziția Republicii Socialiste 
România în problemele coo-

RĂSPUNS : România este un 
partizan activ al dezvoltării coo
perării economice internațio
nale. Sîntem printre fondatorii 
C.A.E.R., care, în acest an, săr
bătorește de altfel împlinirea a 
25 de ani de la înființarea sa. 
Considerăm că cooperarea inter
națională trebuie să se realizeze 
atît prin intermediul diferitelor 
organisme internaționale, cît și 
direct între state, pe bază de 
deplină egalitate, de avantaj 
reciproc. De aceea, ne pronun
țăm pentru o asemenea colabo
rare internațională 
ciudă îngrădirile 
organisme închise și să stimu
leze o cooperare 
state, în forme noi, 
asigure dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei țări și, pe a- 
ceastă bază, a comunității inter
naționale în general.

Desigur că acordăm o 
tanță deosebită C.A.E.R. 
ciem, totodată, că Piața 
nă reprezintă o realitate a lumii 
contemporane. Dar considerăm 
că este necesar să se evite ten
dințele de ridicare de bariere și 
de restricții în diferite feluri, așa 
cum se preconizează de către 
Pi ța comună.

în ultimii ani am devenit 
membri ai Fondului Monetar 
Internațional, ai Băncii Interna
ționale de Reconstrucție și Dez
voltare, ai G.A.T.T., organisme 
care, după părerea noastră, pot 
juca un rol important în așe
zarea pe o bază nouă a cola
borării dintre state.

Trebuie să subliniez încă o 
dată că apreciem colaborarea 
internațională ca deosebit de im
portantă, dar considerăm că tre
buie pornit de la necesitatea ca 
ea să țină seama de noile reali
tăți și să stimuleze lichidarea de
calajului mare care desparte 
astăzi țările dezvoltate de cele 
în curs de dezvoltare, să ducă 
la o ridicare mai rapidă a celor 
rămase în urmă. Aceasta va 
avea un rol deosebit de impor
tant, atît în dezvoltarea comu
nității mondiale cît și în asigu
rarea unei politici de pace și 
colaborare internațională.

care să ex- 
sau anumite

liberă între 
menită să

împor- 
Apre- 
cotmi-

Sub soarele primăvăratec al 
sudului, Tripoli, marele oraș- 
port de pe țărmul Mediteranei, 
cu splendida faleză a palmieri
lor, cu grădini și parcuri în 
floare, cu minunății săi locuitori 
harnici, prietenoși și ospitalieri, 
așteaptă cu bucurie, căldură și 
simpatie pe înalții oaspeți din 
România. Străzile și bulevarde
le capitalei libiene, drepte și 
îngrijite, au adăugat, în aceste 
zile, la frumusețea și farmecul 
lor oriental și însemnele apro
piatului eveniment : pe marile 
artere de circulație, în piețele 
publice, au fost arborate drape
lele de stat ale României și Li
biei. precum și inscripții cu 
urări de bun venit adresate so
lilor poporului român.

Anunțată de ziarele centrale, 
„Al Fadjiri“ și „Al Balagh“, în 
emisiunile posturilor locale de 
radio și televiziune, vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu a 
trezit un viu interes în rîndul 
opiniei publice libiene. Acest 
interes este explicabil dacă ți
nem seama de năzuințele de 
pace și colaborare care animă 
poporul libian liber, indepen
dent și suveran, de dorința 
de a-și extinde relațiile de 
laborare.

După cum se știe, în ultimii 
ani, între România și Libia au 
fost realizate o serie de acor
duri de cooperare și schimburi 
comerciale. In baza acestor a- 
corduri, specialiști și tehnicieni 
români au construit în Libia, 
lingă Benghazi, un canal în 
lungime de 9 kilometri, care 
protejează orașul de inundații, 
un sistem de hidroameliorații la 
Missurata, precum și alte con
strucții de interes public și so
cial. România a fost prezentă, 
de asemenea, în ultimii ani, la 
toate edițiile tîrgului interna
țional de la Tripoli, expunînd 
de fiecare dată o gamă largă 
de produse ale industriei sale 
care se bucură de o meritată a- 
preciere.

Poporul libian a luat cunoș
tință cu satisfacție, în zilele 
premergătoare vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de sem
narea unor noi acorduri de co
operare între România și Libia 
privind construirea, la Tripoli, 
de către specialiști români, a 
unui ansamblu de blocuri de 
locuințe însumînd 420 de apar
tamente, precum și acordarea 
de către medici români a asis-

Realizări
libiene

APROPIAT
artilerie provocate de forțele 
siriene. Cu prilejul acestor inci
dente, patru militari israelieni 
au fost răniți — a adăugat pur
tătorul de cuvînt.

• O REPREZENTATIVA 
SELECȚIE din literatura ro
mână contemporană a apă
rut in numărul pe ianuarie- 
februarie al revistei „Sinn 
und Form“, editată de A- 
cademia de arte a Republi
cii Democrate Germane, 
lecția este precedată de 
cuvînt introductiv 
de Alexandru 
care se arată 
revistei „Sinn 
constituie „un 
al contribuției 
care o aduce 
plan internațional la 
pierea între popoare“

în selecție sînt cuprinse 
poezii și fragmente de proză 
ale scriitorilor Toilor Ar- 
ghezi. Alexandru Philippide, 
Zaharia Stancu. Geo Bogza, 
Ștefan Augustin Doinaș, 
Gellu Naum, Miron Radu Pa- 
rasehivescu. Constantin Cio- 
praga, Vasile Voiculescu, Pe
tru Popeseu, Fănuș Neagu, 
Ștefan Bănulescu și Dumitru 
Radu Popeseu.

Se- 
un 

semnat 
Philippide. in 
că inițiativa 
und Form“ 

bun exemplu 
importante pe 
literatura pe 

apro-

R.S.F. IUGOSLAVIA:

Construcții noi la Split.
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SEMICENTENARUL ZIARULUI „l’UNITÂ"
„O etapă a unei istorii glorioase in avangarda muncitorilor ita

lieni. 50 de ani de luptă a ziarului „L’Unita“ pentru pace, liber
tate, socialism“. Sub acest titlu cotidianul Partidului Comunist 
Italian, care împlinește la 12 februarie 1974 o jumătate de se
col de la apariție, a publicat, in ediția de duminică — apărută 
intr-un tiraj excepțional de 1,3 milioane exemplare, o cifră oare 
nu a mai fost atinsă in Italia de nici un ziar, — mai multe ar
ticole omagiale, consacrate istoriei ziarului „L’Unita“, activității 
sale neobosite de slujitor și propagator al ideilor partidului.

Ziarul se deschide cu un editorial semnat de secretarul gene
ral al P.C.I., Enrico Berlinguer.

Naționalizări în Libia
• POSTUL DE RADIO TRI

POLI, reluat de agenția France 
Presse, informează că guvernul 
libian a hotărit luni să naționa
lizeze trei companii petroliere 
americane care acționau in țară. 
Este vorba de „Oii Texas Over- 
seas Co“, „The Libyan american 
Oii Co“ și „Oii Asian Co“.

• ÎN CURSUL PRIMELOR 
TRANZACȚII de luni, la bursa

din Londra, a fost stabilit un 
nou record al prețului aurului 
— 147 dolari uncia. Ulterior a- 
cesta s-a stabilit Ia 145 de do
lari uncia, superior cu 1,5 do
lari cursului înregistrat la închi
derea bursei, vineri seară.

Se precizează că tranzacțiile 
din prima jumătate a zilei au 
fost foarte active, cererea de 
metal galben fiind cvasi-gene- 
rală, ceea ce, de altfel, explică 
și creșterea prețului.

• GUVERNELE R.P.D. Co
reene și Republicii Costa Rica 
au hotărit stabilirea de relații 
diplomatice între cele două țări, 
la nivel de ambasadă.

Simpozionul european 
de management

• în localitatea elve
țiană Davos s-au desfășurat, 
timp de nouă zile, lucrările ce
lui de-al IV-lea Simpozion eu
ropean de management. Au par
ticipat cadre de conducere din 
industrie, comerț și finanțe din 
numeroase state ale lumii. Din 
România a luat parte prof. univ. 
Pavel Apostol, vicepreședinte al 
Federației mondiale de studie
re a viitorului.

In cadrul simpozionului, pro
fesorul Pavel Apostol a condus 
dezbaterea asupra problemelor 
condițiilor de viață.

• SUB CONDUCEREA Consi
liului Comandamentului Revolu
ției, în Libia are loc o amplă 
campanie de alfabetizare. Prin- 
tr-o hotărîre a Ministerului In- 
vățămintului a fost creat un 
comitet care să studieze posibi
litatea formării de secții de al
fabetizare pe lingă institutele 
pedagogice, în scopul calificării 
de cadre capabile să-i învețe pe 
adulți să scrie și să 
Prin aceeași hotărire, a fost for
mat un comitet compus din re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămintului și Ministerului 
Muncii, care să supravegheze a- 
plicarea programelor de alfabe
tizare. Prima sarcină concretă 
revenind acestui comitet este să 
ia măsuri pentru a asigura con
dițiile frecventării regulate 
către muncitori a cursurilor 
ganizate în întreprinderile 
dustriale.

• O ÎNSEMNATA PARTE 
veniturile obținute de Libia 
comercializarea petrolului 
sint utilizate pentru finanțarea 
construirii structurii economice 
și sociale a țării. Circa 171 mi
lioane de dinari sint alocați, 
bugetul pe 1974, 
grar, 
fost 
plus, 
tare 
vede 
441 285 000 dinari.

tentei necesare funcționării 
noului spital construit în apro
piere de capitala libiana.

în Libia sînt cunoscute și pre
țuite, de asemenea, inițiativele 
României pe plan internațional, 
contribuția personală a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, mani
festările de solidaritate și prie
tenie ale României față de ță
rile arabe.

în cercurile opiniei publice și 
ale oficialităților locale — cu 
care ziariștii români prezenți 
aici au avut contacte în aceste 
zile — se apreciază că vizita 
preșdintelui Nicolae Ceaușescu, 
întîlnirile și convorbirile oficia
le cu președintele Moamer el 
Geddafi, precum și cunoașterea 
nemijlocită de către înalții oas
peți români a unor realizări ale 
revoluției libiene vor duce la 
dezvoltarea pe multiple planuri 
a relațiilor româno-libiene, a 
cooperării și colaborării econo
mice, culturale și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări, vor 
constitui un bun prilej de abor
dare în spirit constructiv a unor 
probleme internaționale de in
teres comun, o contribuție im
portantă la cauza păcii, priete
niei și înțelegerii între popoare.

Sub aceste auspicii favorabile 
începe astăzi vizita oficială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Republica Arabă Libiană.

MAREA BRITANIE; Mii de studenfi englezi au demonstrat 
zilele trecute la Londra pentru îmbunătățirea condițiilor de 

studiu și viață.

Conferința țărilor 
consumatoare de petrol

La sediul Departamentului de 
Stat^ al S.U.A. au început luni 
lucrările conferinței principa
lelor state occidentale importa
toare de petrol, prin prezenta
rea de către secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, a 
unor propuneri vizînd atenuarea 
crizei de energie în lumea occi
dentală.

La conferință participă dele-

■ .

citească.

de 
or- 
in-

din 
din 
său

in 
a- 
au 
In

sectorului 
iar peste 91) milioane 
repartizați industriei, 
bugetul trienal de dezvol- 
agricolă (1973—1975) pre- 

pentru acest sector

-

;

• ECHIPAJUL MISIUNII 
SKYLAB—3, recuperat vi
neri de port-elicopterul 
„NEW ORLEANS“ în apro
piere de San Diego (Califor
nia). a sosit duminică seara 
la centrul spațial Johnson, 
de lingă Houston. Aici, cei 
trei membri ai echipajului 
— Gerald Carr, William 
Pogue și Edward Gibson — 
s-au întîlnit ,cu un . numeros 
grup de experți care au lu
crat la centrul spșțial. Intr-o 
scurtă ceremonie, organizată 
cu ocazia revenirii astronau- 
ților la Houșton, Carr a afir
mat că misiunea îndeplinită 
de el și de coechipierii săi 
„este culmea unui vis“ prin 
care s-a dovedit că spațiul 
nu este un loc unde pot trăi 
doar mașinile și roboții. 
Skylab a infirmat această te
orie. După cele 84 de zile pe
trecute în laboratorul cosmic, 
cei trei astronauți găsesc că 
„întreaga lume arată fru
mos“.

Un climat de acută 
tensiune pe frontul social 
domnește în Republica 
Federală Germania" — 
notează corespondentul 
din Bonn al agenției 
FRANCE PRESSE.

el mai elocvent in
diciu al acestei 
tensiuni îl consti
tuie, fără îndoială, 
conflictul care-i o- 
pune pe salariații 

din serviciile publice și trans
porturi autorităților de resort 
ale landurilor antreprenorilor 
acestor sectoare. Solicitările sa
lariaților privind sporurile 
salarii care să le permită 
suporte povara inflației nefiind 
acceptate, sindicatul lucrători
lor de la poștă, din serviciile 
publice și transporturi (D.A.G.) 
— care numără peste 2,2 mili
oane de membri — i-a chemat 
pe lucrători să se pronunțe a- 
supra declanșării unei greve 
generale. Referendumul, desfă
șurat în cursul zilei de vineri 8 
februarie, a degajat o majori
tate netă în favoarea declanșă
rii grevei. Rezultatele generale 
date publicității duminică au 
relevat că in toate uniunile sin
dicale din sectorul amintit 
(funcționari publici, lucrători ai 
poștelor. lucrători ai poliției, 
muncitori de la căile ferate, lu
crători de Ia transporturile auto, 
lucrători ai salubrității), procen
te variind intre 79 și 92 la sută 
din salariați au votat pentru 
grevă (depășindu-se astfel, pro
centul de 75 la sulă prevăzut 
în legislația federală).

întrunit duminică seara într-o 
reuniune de urgență pentru a 
analiza situația creată prin i- 
minenta declanșare a grevei, 
cabinetul vest-german l-a însăr
cinat pe ministrul de interne, 
Hans-Dietrich Genscher să sta
bilească de urgență contacte cu 
liderii sindicali pentru o nouă 
serie de consultări in vederea 
găsirii unei soluții de 
oră. Eforturile 
german pentru 
lucrătorilor din 
și transporturi 
gen din istoria 
determinate de 
de îngrijorare.
numai de impactul direct al u- 
nei asemenea greve asupra vie
ții economice ci și de evidenta 
posibilitate a lărgirii mișcării 
greviste în alte sectoare. Sin-

de 
să

ultimă 
guvernului vest- 
evitarea grevei 
serviciile publice 
(prima de acest 
R.F.G.) au fost 
evidente motive 
Este vorba nu

Atacuri ale patrioțiior 
din Guineea-Bissau

• FORȚELE PATRIOTICE de 
eliberare au întreprins, la 21 ia
nuarie, două atacuri împotriva 
unor cazărmi ale armatei portu
gheze, în centrul orașului Bi- 
ssau, distrugînd trei vehicule 
militare portugheze, se anunță 
într-un comunicat al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.), ’ 
blicității la Dakar.

Pe de altă parte, 
că forțele patriotice 
la 19 și 20 ianuarie, 
poziții fortificate ale armatei co
loniale portugheze, în localită
țile Farim. Missira, Binta. Ca- 
lio și altele. în cursul acestor 
atacuri. 22 militari inamici au 
fost uciși și o seric de clădiri 
militare portugheze au fost dis
truse. De asemenea, la 31 ia
nuarie, patrioții au doborît un 
avion militar portughez în zona 
de est a Guineei Bissau.

dai pu-

se
au
cazărmi și

anunță 
atacat.

Mișcm grevistă
din R. R G.

dicatele dintr-o serie de ramuri 
industriale, printre care puter
nicul sindicat al metalurgiștilor 
care numără peste un milion 
de membri, au anunțat că aș
teaptă deznodămintul din do
meniul serviciilor publice pentru 
a-și fixa, la rîndul lor, linia de 
acțiune. Greve de avertisment 
de scurtă durată au fost, de alt
fel. semnalate în ultimele zile 
atit in industria metalurgică și 
a chimiei cit și — pentru pri
ma oară — pe șantierele de 
construcții navale.

O nouă rundă de tratative, „a 
ultimei șanse“, a început luni 
la Bonn reunind reprezentanții 
ministerului de interne, ai lan
durilor și ai antreprenorilor de 
servicii publice pe de o parte și 
reprezentanții sindicatelor pe 
de altă parte. Paralel, insă, lu
crătorii serviciilor poștale și ai 
salubrității, ca și șoferii de au
tobuze, au declanșat o grevă de 
avertisment de 48 de ore, alte 
greve demonstrative „selective“ 
desfășurindu-se în serviciile pu
blice din diferite landuri.

Evident, dincolo de desfășura
rea și modalitățile de soluțio
nare, conflictul dintre salariații 
din serviciile publice și trans
porturi, autorități și antrepre
nori se înscrie în contextul mai 
amplu al unor nemulțumiri so
ciale ce se fac simțite în pături 
largi din Republica Federală.

„Dacă Republica Federală 
Germania s-a văzut amenințată 
de un mare val de greve — a-

preciază FRANKFURTER RUN
DSCHAU — aceasta trebuie pus 
în corelație directă cu valul in
flaționist. Stabilitatea prețurilor 
a devenit de domeniul trecutu
lui și nu trebuie să ne mire că 
relativul calm în arena socială 
este pe punctul de a deveni la 
rîndul lui o amintire a trecutu
lui“. Sindicatele acuză patrona
tul că urmărește să arunce po
vara unor dificultăți create de 
criza de energie și de restrînge- 
rea activității unor sectoare in
dustriale pe seama celor ce 
muncesc. Atît sindicatele lucră
torilor din serviciile publice și 
din transporturi, cît și cele din 
industrie, revendică sporuri de 
Salarii care să compenseze 
creșterea sensibilă a costului 
vieții intervenită în ultimul an. 
Tratativele în curs între sindi
cate. guvern și patronat sînt de
finite de presa vest-germană 
ca „dificile și dure“. Sindicate
le au apreciat ca „derizorii“ o- 
fertele ce le-au fost făcute în 
vreme ce partenerii lor de tra
tative le-au etichetat revendică
rile ca „exagerate“.

Frămîntările din sfera servi
ciilor publice unde, cu foarte 
mici și neînsemnate excepții, nu 
s-au mai semnalat de-a 
anilor mișcării 
tuie așadar, un 
ce FRANCE 
mește „vizibila 
lă din R.F.G.“.

greviste, 
simptom 
PRESSE 
neliniște

lungul 
consti- 
a ceea 
denu- 
socia-

P. NICOARÄ

gații conduse de miniștrii de ex
terne din cele nouă state mem
bre ale Pieței comune, precum și 
din S.U.A., Canada, Norvegia și 
Japonia. De asemenea, iau par
te miniștrii de finanțe din 
S.U.A., Canada, R.F.G., Italia și 
Olanda, experți și consilieri?, ir, 
problemele energiei și resurselor 
naturale din toate statele invi
tate, precum și secretarul gene
ral al O.E.C.D. și președintele 
Comisiei Pieței comune.

In cadrul consultărilor care 
au avut loc simbătă și dumi
nică intre participanții la confe
rință. s-a căzut de 
principiu, să se evite 
acelor probleme care 
și alte state în afara 
zente, stabilindu-se, 
unele dintre punctele care vor fi 
luate in dezbatere, între care 
trecerea în revistă a implicații
lor pe plan economic și diplo
matic ale penuriei de țiței, iden
tificarea de măsuri globale pen
tru conservarea resurselor de 
energie, asigurarea livrărilor de 
petrol la prețuri convenabile 
ambelor părți, investigarea, 
în mare, a unor noi alterna
tive la combustibilii conven
ționali, cooperarea internațio
nală în domeniul cercetărilor 
și dezvoltării tehnologiilor folosi
rii de noi surse de energie.

Presa americană critică hotă- 
rîrea de a se invita la această 
conferință doar statele occiden
tale industrializate. La lucră
rile conferinței ar fi trebuit să 
fie invjtate, cu drepturi egale, 
toate statele exportatoare de 
petrol — apreciază ziarul „Wa
shington Star-News“. Este criti
cat, de asemenea, faptul că sta
tele in curs de dezvoltare nu au 
fost invitate la lucrări, arătind 
că într-o asemenea compoziție 
este imposibil de ajuns la solu
ții general acceptabile in pro
bleme atit de importante ca cele 
ale energiei, care preocupă în
treaga omenire. Presa ameri
cană pune serios la îndoială po
sibilitatea, ajungerii la vreo so
luție viabilă la masa conferinței. 
Totodată, presa subliniază in
teresul stîrnit de propunerea 
convocării unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru a dezbate pro
blema crizei de energie in lume 
și măsurile ce trebuie luate pen
tru soluționarea ei prin mij
loace general acceptabile, con
forme intereselor tuturor state
lor, Cartei O.N.U. și principif- 
lor dreptului internațional.

acord, in 
discutarea 
angajează 
celor pre- 

totodată

ÖTV
Sesiunea Comisiei

Miting al salariaților din serviciile publice la Dortmund, o con
secință a valului inflaționist.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
COLUMBIAN, Alfredo Carrizo- 
sa, a adresat o notă secretaru
lui de stat american. Henry Kis- 
singer. în care, menționind că 
în baza unui tratat încheiat în 
1914 între Columbia și Statele 
Unite i se recunoaște țării sale 
dreptul de liberă navigație prin 
Canalul Panama, a anunțat că 
partea columbiană solicită ca 
în acordurile ce vor fi încheiate 
între Statele Unite și Panama 
să se menționeze existența a- 
cestei clauze.

Președintele Tito va vizita 
Ungaria

• AGENȚIA TANIUG anunță 
că, la invitația C.C. al P.M.S.U. 
și a Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare. Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia și 
președinte al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, va face, 
în zilele următoare, o vizită de 
prietenie în Ungaria.

Pnom Penhul sub tirul 
patrioțiior cambodgien!

• FORȚELE PATRIOTICE 
CAMBODGIENE au bombardat, 
in cursul zilei de luni, cu pro
iectile grele de artilerie, 
țiile trupelor regimului 
Pnom Penh din diferite , 
ale capitalei, provocind | 
grele inamicului.

Noul guvern al 
Superioare

, pozi- 
dc la 
cartiere 
pierderi

Voltei

Voltei• NOUL GUVERN al 
Superioare, a cărui componență 
a fost anunțată luni, la Ouaga- 
dougou este alcătuit din zece 
militari și patru civili, relatează 
agențiile de presă. Președintele 
Sangoule Lamizana își păstrea
ză, ea și în cazul cabinetelor 
precedente, postul de premier, 
primind, totodată și portofoliul 
justiției.
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drepturile omului
La New York au început lu

crările celei de-a 30-a sesiuni a 
Comisiei Națiunilor Unite pen
tru drepturile omului. Preșe
dinte al sesiunii a fost ales re
prezentantul Austriei, Velex Er- 
macora, iar raportor. Nicolae 
Ropoteanu, membru al delega
ției române.

Comisia a abordat problema 
consecințelor progresului știin
ței și tehnicii asupra drepturi
lor economice, sociale și cultu
rale ale omului și necesitatea
respectării integrității și suve
ranității statelor.

După ce a apreciat pozitiv 
studiile întocmite dc O.N.U; in 
domeniul aflat în dezbateri, am
basadorul României la Națiunile 
Unite, Ion Datcu, a subliniat că 
drepturile omului nu pot fi pro
movate și realizate decit in con
dițiile unei protecții generale și 
ale deplinei afirmări a popoare
lor și națiunilor, bazată , pe 
principiile și normele dreptului 
internațional in primul rind ale 
suveranității și independenței 
naționale. Ambasadorul român 
s-a pronunțat pentru dezvolta
rea cooperării internaționale și 
sporirea aportului O.N.U. in stu
dierea implicațiilor sociale ale 

, revoluției tehnico-științifice și 
pentru găsirea unor soluții a- 
decvate problemelor de interes 

• comun, soluții care trebuie să 
țină seama în mod deosebit de 
interesele statelor in curs de 
dezvoltare.

• ÎN ZILELE DE 9 ȘI 10 FE
BRUARIE, Ia Moscova a avut 
loc o reuniune a Comitetului 
director al Congresului mondial 
al forțelor păcii, la care au par
ticipat reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale, precum 
și ai unor organizații naționale 
din diferite țări.

A fost prezentă o delegație 
română condusă de Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetului Na
țional pentru apărarea păcii din 

■ Republica Socialistă România.


