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Organizațiile U.T.C.— 
puternic angajate 

în asigurarea bunului 
mers al producției

Pe platforma Combinatului 
siderurgic din Galați, cei peste 
15 000 de tineri au început noul 
ah de producție, noul cincinal 

' cu hotărîrea fermă de a realiza 
mai multă fontă, mai mult oțel, 
mai multe laminate pentru eco
nomia națională. Intensificarea 
eforturilor lor la locurile de 
muncă în fața convertizoarelor 
și a furnalelor, la pupitrele de 
comandă ale laminoarelor sau 
bateriilor de cocsificare expri
mă astfel deplina angajare a 
organizațiilor U.T.C. în soluțio
narea problemelor majore ale 
producției, strădania acestora 
de a impulsiona prin acțiuni 
eficiente realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. Tn legătură 
cu inițiativele și acțiunile con
crete stabilite în vederea înde
plinirii obiectivelor înscrise în 
întrecerea utecistă ..Tineretul — 
factor activ în realizarea cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
',ice“, ne-am adresat tovară- 

Tulian Lungu, secretarul 
-..litetului U.T.C. de pe plat

forma Combinatului siderurgic 
din Galați.

— Zilele trecute, organizația 
U.T.C. de la laminorul de benzi 
la rece a . declanșat acțiunea 
„Calitatea ^toduselor — oglinda 
muncii noastre“. In stabilirea 
obiectivelor acestei acțiuni s-a 
avut în vedere rolul 
pe care îl ocupă acest sector în 
activitatea de export desfășu
rată de combinat. în perioada 

vom da o 
schimburi- 
tineretului, 
record, al
de antre- 
realizarea 

Ne gîndim.

imediat următoare 
mai mare amploare 
lor de onoare ale 
zilelor de producție 
tor forme eficiente 
nare a tinerilor la 
sarcinilor economice.

deosebit

de pildă, la preluarea unor 
noi instalații de către tineri, in 
acele colective unde ei dețin 
ponderea, fapt care ne va per
mite să asigurăm, așa cum am 
procedat la furnalul tineretului, 
un cadru organizatoric favorabil 
performanțelor în producție.

— în cadrul întrecerii „Tine
retul — factor activ în realiza
rea cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice“, sarcini mari 
revin, fără îndoială, clubului 
tinerilor ingineri și tehnicieni 
care funcționează de mai multă 
vreme pe această platformă in
dustrială. Care sînt direcțiile 
sale de acțiune, Ia ce înfăptuiri 
concrete ne putem aștepta ?

— Acest club, condus de co
misia de creație tehnico-științi- 
fică a comitetului U.T.C., își 
concentrează în prezent efortu
rile asupra soluționării a 6 teme 
de cercetare de interes major 
pentru combinatul nostru. Fără 
îndoială, și în acest cincinal, 
membrii săi se vor număra, ca 
și în anii trecuți, printre autorii 
de inovații sau invenții. Consi
derăm însă că activitatea clu
bului tinerilor ingineri și tehni
cieni nu trebuie să se rezume 
doar la atit. De aceea, începind 
din acest an, membrii clubului 
vor avea un rol deosebit de 
important în desfășurarea unor 
mai susținute acțiuni de propa
gandă tehnică, în sprijinirea 
procesului de perfecționare pro
fesională. Membrii săi au de
venit. de aceea, lectori la cercu
rile de cultură generală care-i 
cuprind pe tineri cu studii in-

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Duminică, intr-un climat de seriozitate,

ordine și disciplină

Tinerii au fost
prezenți 

lor de
la locurile
munca

MINERII DIN VALEA JIULUI
RAPORTEAZĂ SUCCESE ÎNSEMNATE

DUPĂ PRIMA DECADĂ
Prin folosirea cu 

randament sporit a 
utilajelor și insta
lațiilor din abataje 
și galerii, colecti
vele unităților mi
niere Vulcan și Lo
vea. din bazinul 
Văii Jiului, au ex
tras și furnizat 
peste prevederi u- 
nităților beneficia
re, in prima deca-

dă a acestei luni, 
mai mult de 2 500 
tone cărbune pen
tru cocs și energe
tic. Continuind tra
diția de a se situa 
în fruntea întrece
rii socialiste pe ba
zin, minerii de la 
Vulcan au extras 
peste sarcinile de 
plan aferente pe
rioadei care a tre-

k LUNII
cut din luna ianua
rie o cantitate de 
cărbune care ar pu
tea constitui com
bustibilul necesar 
la termocentralele 
Mintia și Paroșeni 
pentru producerea 
a 1 000 000 kWh e- 
nergie electrică.

(Agerpres)

CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNDEPLINIREA 
PLANURILOR DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALÀ A COMUNELOR ?
Răspund anchetei noastre secretari ai comitetelor comunale U.T.C.

ION TEODORESCU, 
secretarul Comitetului comu
nal Periș al U.T.C., județul 

Ilfov

Uteciștii participă 
prin fire de minică 

p.ilri)!ii:i la pu
nerea in funcțiune 
a noi capacități 

de producție
Tn prima etapă a actualului 

cincinal comuna noastră va fi 
declarată oraș. Zestrea industria
lă a viitorului oraș Periș este, 
încă de pe acum, destul de bo
gată. Vă propun, pentru edifi
care. o scurtă trecere în revistă 
a obiectivelor economice exis
tente la ora actuală : Fabrica de

nutrețuri combinate (care a în
deplinit sarcinile cincinalului 
trecut în mai puțin de patru ani 
și jumătate !). întreprinderea de 
fabricații și reparații unelte a- 
gricole. Stațiunea de reparații 
mașini forestiere. Stațiunea cen
trală de cercetări pentru creș
terea porcinelor (50 000 capete 
anual), o secție de țesut covoare 
manuale, o secție de prelucrare 
a lemnului. în planul de dezvol
tare economico-socială a comu
nei sînt prevăzute o serie de 
noi obiective economice ce ur
mează să fie date. în curînd. in 
funcțiune. Analizînd problemele 
în ordinea urgentei lor. comite
tul comunal al U.T.C. a hotărit 
să-și îndrepte atenția, incă din 
primele zile ale anului 1976. că
tre secția de concentrate protei
ce vitamino-minerale. Această 
secție se prevede să intre în 
funcțiune chiar în primul tri
mestru al anului și. aici, după 
un program bine stabilit, mun
cesc. prin rotație, membrii 'or
ganizației U.T.C. comunale. Este 
de ajuns să amintesc că. prin 
darea în folosință a noii secții, 
va spori capacitatea de produc
ție a fabricii cu incă 33 mii tone 
nutrețuri combinate. Ore de 
muncă patriotică vor presta ti
nerii și la construcțiile ce se

(Continuare in pag. a IlI-a)

Orașele târli sînt de la zi la zi tot
mai frumoase. Meritul este al constructorilor
în același timp nu putem să nu constatăm 
că în multe locuri se pierd numeroase 
ore fără rezultate efective. Iată de ce

se impune o măsură severă;

STOP RISIPEI

GHEORGHE ENACHE, 
secretarul Comitetului comu
nal Băbăița al U.T.C., jude

țul Teleorman

Calificarea tinerilor 
in «cile meserii

Comuna noastră este formată 
din 4 sate și numără în jur de 
9 000 de locuitori. în anii urmă
tori. conform planului de dez
voltare economico-socială și a 
schiței de sistematizare, și la 
noi în comună se vor produce 
însemnate transformări. unele 
deja vizibile. Vă voi da un 
exemplu : acum 8 ani. atelierul 
mecanic (dacă-1 putem numi 
așa) era deservit de... doi oa
meni. Astăzi. în satul Frăsinet 
funcționează o Asociație econo
mică intercooperatistă în care 
muncesc 250 muncitori și care

Anchetă realizată de
MIRCEA TACCIU si

TEODOR POGOCEANU
(Continuare tn pag. a lll-a)

Coordonatele definitorii ale
noului trimestru școlar

Responsabilitate,

exigența, disciplina
Ne aflăm din nou la un nou 

început de etapă școlară. De azi 
s-a dat startul în 
lea trimestru de 
muncă. Acest 
tru cere un ritm 
activitatea școlară, 
frumoaselor 
varășul Nicolae Ccaușescu le-a 
adresat lor, tinerilor, la cumpăna 
dintre ani : „Celor din licee, 
din școli, din universități, din 
toate facultățile vă doresc suc- 
cese cit mai mari la invățăiură ! 
Să faceți totul pentru a vă 1n- 

cunoș- 
de ac-

cel de-al doi- 
învătătură și 
nou trimes- 
crescendo în 

pe măsura 
urări pe care to-

In toate întreprinderile din ju
dețul Vîlcea, pe șantierele de 
investiții de la Lotru, Olt și Go
vora, in unitățile agricole, a fost 
ieri zi obișnuită de muncă, s-a 
lucrat la capacitatea maximă. La 
Uzina de produse sodice Govora 
și Combinatul chimic Rîmnicu 
Vilcea întregul efectiv de tineri 
— peste 2 600 — aflați în secțiile 
productive ale întreprinderilor au 
asigurat'funcționarea la întreaga 
capacitate a instalațiilor și au 
efectuat importante lucrări de 
reparații și întreținere a mașini
lor din secții. Să cităm aici e- 
xemplul uteciștilor din atelierul 
mecanic al Uzinei de produse 
sodice care contribuie la asigu
rarea timpului optim pentru re
parații al compresoarelor KPU 
și al transportoarelor de materie 
primă. Tinerii din secțiile sodă 
caustică își îndeplinesc exem
plar sarcinile de producție, prin 
organizare și disciplină, prin ac
tivitate ritmică, susținută. Echi
pe de tineri zidari, mecanici si 
operatori chimiști au acționat cu 
multă promptitudine pentru în
locuirea unor instalații de încăl
zit la Fabrica Monomer 1, reu
șind să remedieze defecțiunile 
în numai cîteva ore.

Rezultate bune au fost obținu
te de către tinerii de la I.T.I.C. 
Drăgășani prin respectarea în
tocmai a planului, a normelor 
de lucru prevăzute la toate re
perele. Pe șantierele hidrocen
tralelor de la Lotru și Olt am 
consemnat de asemenea mai mul
te succese obținute de tinerii be- 
toniști și mineri din loturile 
captări nord și sud Mălaia și 
Valea lui Stan. Peste 2 000 de ti
neri au efectuat în cele trei 
schimburi lucrări de injecții și 
excavații subterane în galeriile 
de la Cîrligul Mare și Valea lui 
Stan, au pregătit cofrajele pen
tru betoriarea unei noi lamele în 
barajul de la Mălaia și au con
fecționat mai multe piese de 
schimb în atelierul central de 
reparații de la Voineasa.

★
In agricultură tinerii au efec

tuat importante lucrări de ferti
lizare a solului, curățirea și în
treținerea pășunilor și a livezi-

lor, lucrări de reparații și între
ținere a mașinilor și utilajelor 
agricole. La complexul de sere 
și solarii Sirineasa, 45 de uteciști 
au repicat roșii și plantat ardei 
pe o suprafață de 4 hectare. în 
comuna Berbești 300 de tineri 
au lucrat pe ogoare la împrăș- 
tierea îngrășămintelor și curăți
rea a peste 20 hectare pășuni. 
La Copăceni, o altă localitate în 
zona de deal a județului, 200 de 
tineri au efectuat lucrări de în
treținere a livezilor și viilor, iar 
în comuna Grădiștea, 150 de ute
ciști au lucrat pe ogoarele de la 
Băiești și Obislau pentru între
ținerea plantațiilor de pomi și 
vie. Pretutindeni pe unde am 
trecut s-a muncit cu seriozitate, 
într-un climat de ordine și dis
ciplină.

N. MILITARI)

DE
DE
PE

Ce ne-a

FORȚA
SICA
ȘANTIERE !
1

arătat un raid efectuat sîmbătă pe 
cîteva șantiere din Capitală 

Reportajul nostru în pagina a 2-a Imagine de pe Șantierul 2 - Colentina
Banda stă, șapte oameni stau, dar banii statului... curg !

Să faceți totul pentru a 
siiși cele mai minunate 
tințe din toate domeniile 
tivitate !“

Trimestrul al doilea își 
cui și rostul său în 
unui an școlar ; deși 
face legătura între o etapă de în
ceput, cînd se pun bazele acti
vităților instructiv-educative, și 
etapa finală, cînd se consolidează 
rezultatele. Este, după cum se 
știe, un trimestru dens. în care 
fiecare oră, fiecare zi contează 
în înlănțuirea pregătirii pentru 
muncă și viată.

Elevii, ca membri 
zației revoluționare 
se simt datori să-și 
efortul la ritmul în 
treaga țară a început munca în 
cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, care și-a întins pin- 
zele pentru o cursă de cinci 
ani. O asemenea intrare a șco
lii în ritm cu țara, o atare a- 
samblare la un mod de muncă 
purtînd vigoarea angajamentelor 
entuziaste față de partid. în
seamnă pentru elevi aplecarea 
serioasă asupra lecțiilor, hărni
cie și perseverentă. învestirea 
întregii inteligențe în învăță
tură. Măsurarea dimensiunii e- 
fortului făcindu-se prin note, e 
firesc să se amintească elevilor 
că ei, ca tineri comuniști, sînt 
datori să totalizeze în cataloage 
unitățile de măsură cele mai ri
dicate : notele maxime. Să în
ceapă, așadar, o puternică ofen
sivă pentru o activitate școlară 
trăită cu pasiune. Să se cultive 
în clase o viață de colectiv mo
del, dinamică, intolerantă față 
de disciplină, lene și superficia
litate, propice înmulțirii exem
plelor pozitive oferite de elevii 
buni și, foarte buni. Să fie revi- 
talizată cu hotărîre. peste tot, 
opinia exigentă a colectivității, 
care își poate dovedi colegiali
tatea prin critică, prin ajutor 
direct la învățătură, prin nead- 
miterea încălcării normelor șco
lare.

Alăturarea la note a bilanțurilor 
de producție — venite din dubla 
calitate pe care o au elevii într-o 
școală făcută pentru învățătură 
și muncă — devine obligatorie, 
cu atit mai mult cu cît raportul 
șcclii la capitolul producție în 
ateliere, microîntreprinderi și 
microferme în anul încheiat, este 
de bun augur. Odată cu noul 
trimestru se intră și într-un nou

are lo- 
contextul 
scurt, el

ai organi- 
de tineret, 
asambleze 
care în-

an de muncă productivă și este 
o obligație a elevilor și a orga
nizațiilor U.T.C. să-și impună 
punctul de vedere și în acest do
meniu, în așa fel, incit produc
ția școlară să se circumscrie, 
exigentelor înalte, haremurilor 
calitative de pregătire pentru 
muncă. .

Iată numai două elemente care 
fac din acest trimestru o etapă cu 
problematică de mare intensi
tate, chemînd la o activitate en
tuziastă, la o responsabilitate in
dividuală și colectivă pentru ca
litatea rezultatelor. Problemele 
se particularizează, desigur, pen
tru fiecare colectiv, pentru fie
care an de studiu, și, cu deose
bire, pentru clasele care vor în
cheia o etapă de școală. Elevii 
dintr-a VIII-a trebuie sprijiniți 
să se orienteze cit mai bine spre 
tipuri și prol'ile de liceu care să 
corespundă pregătirii și aptitu
dinilor lor, precum și nevoilor 
societății. Elevii din anii II, care 
vor forma întîia promoție a pri
mei trepte de liceu, aflîndu-se 
în fața momentului opțional 
pentru o treaptă superioară de 
pregătire — liceul în treapta a 
Il-a, școala profesională ori în
cadrarea în producție — trebuie 
ajutați să-și hotărască drumul 
cel mai potrivit și. desigur, pen
tru a absolvi cu rezultate bune 
cei 10 ani obligatorii de școală. 
După cum, elevii din anii termi
nali ai liceelor au problemele 
lor specifice, ținînd de pregăti
rea pentru bacalaureat, pentru 
atestarea in meserie, ca și pen-

LUCREȚIA LUSTIG
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Varietatea inspirației noastre
Însemnări despre cìntemi pentru tineret

de George Grigoriu
Muzica ușoară aparține tine

reții. Și numai o muzică ce va 
anima spiritul și gindul, ce va 
înviora și va transmite idei în
drăznețe, va fi cu adevărat mu
zică, va fi cu adevărat tînără. 
In spiritul unei atari profesiuni 
de credință, dind glas unei che
mări firești, iată-ne așadar la 
izvorul cu „apă vie“ al creației 
noastre — viața, munca și aspi
rațiile tineretului. Dialogurile și 
contactele nemijlocite cu tinerii, 
organizate de Uniunea Compozi
torilor, la locurile lor de muncă 
sau de petrecere a timpului li
ber, in lăcașe culturale, ne-au 
determinat, pe de o parte, să 
compunem cintece cu tematică 
specifică, apropiată de preocu
pările tinerilor, iar, pe de altă 
parte, pe mulți dintre noi ne-au

orientat spre cintecul de masă. 
Legăturile ce le întreținem cu 
regularitate cu membrii clubului 
„Prietenii muzicii“ de pe plat
forma industrială „23 August“ și 
„Republica“, activitatea ca în
drumători ai mișcării artistice a 
amatorilor, prezența in juriile 
concursurilor și festivalurilor, in 
ce mă privește, munca de îndru
mare a tinerilor soliști ai An
samblului artistic al U.T.C., co
laborarea fructuoasă cu C.C. al 
U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R., 
participarea la concursurile de 
creație, răspunsul la comenzi de 
cintece, iată doar cîteva dintre 
modalitățile și formele de con
tact cu tînăra generație, cu fo
rurile organizației revoluționare

(Continuare In pag. a ll-a)
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Intre nașterea și moartea sa, luna de
cembrie a trecut de douăzeci și una de ori 
prin viața lui Nicolae Labiș, ca o orbită 
luminoasă prea scurtă pentru a nu defini 
mișcarea însăși și lumina însăși, 
viața și nemurirea lui Labiș s-au arătat, in 
luna iui decembrie, care abia a trecut, 
aproape egale și această ireversibilă în- 
tîmplare ne face să ne gîndim mai mult și 
mai intens la el, la poetul Nicolae Labiș, 
ca la propria noastră conștiință adoles
centină, irever
sibilă la rîndu-i, “ 
dacă nu are din 
naștere darul de 
a fi 
viața 
însăși. ______________________
mai firesc deci 
decît această incapacitate de a-l judeca pe 
Labiș în afara sentimentului, incapacitate pe 
care în zadar ne-o reproșăm. In zadar 
poezia sa se ridică, din ce în ce mai pură, 
mai în afara poetului, în zadar se clasici- 
zează Labiș ca un mare poet pe care tre
cerea anilor îl așază implacabil în seria 
Numelor, ca numene absolute, sentimen
tul față de ființa sa, de care nu ne putem 
desprinde și pe care nu o putem ju
deca la rece, rămine. Nu avem ce ne

egală cu 
noastră 

Nimic

Astfel,

reproșa și cred că nimic mai explicit decît 
acest fel de a-l privi pe Labiș, in demon
strația că luciditatea și judecata de va
loare nu au nimic comun cu răceala și 
așa-zisa detașare. Pe Labiș nu il plingem, 
îl simțim viu. Am auzit un vorbitor care 
spunea de la o tribună „Dacă ar fi trăit*  
Labiș, ar fi avut astăzi patruzeci de ani", 
și mi s-a părut straniu. Prezență perma
nentă, conferită nu de moartea prematură 
și absurdă ca orice moarte, ci de viața sa

vorbi. Cîntecul era deci limba sa maternă, 
un cîntec în cea mai frumoasă limbă ma
ternă și e surprinzător - dar numai in a- 
parență - să constați cum poetul iese din 
contingent și deschide serie, fără a inova de 
fapt nimic în poezie, pur și simplu prin for
ța și puritatea ideilor și sentimentelor sale. 
Or, poate aceasta este de fapt fața abso
lută a lucidității.

Această emoționantă stare am întîlnit-o 
nu atit de rar cum poate părea, ea nu este 

numai apanajul 
geniilor. Ele 
doar o explici- 
teazâ și o in
troduc în efigie. 
Filozofia de via
ță, în cazul în

LUCIDITATEA CA SENTIMENT
de Smaranda Jelescu

exemplară ca o demonstrație despre viață, 
Labiș ne reprezintă și ne va reprezenta în
totdeauna în ceea ce avem mai de preț, 
tinerețea și conștiința revoluționară. Recep
tacul de sentimente pure, Nicolae Labiș a 
devenit astfel metafora însăși a sentimen
telor noastre pure. El pare a fi trăit în mari 
repere în care nu era loc și poate nici timp 
pentru joc. El pare a fi descoperit ardența 
ca formă de a fi, el pare a fi cîntat apar
tenența la idee și la neam, ca formă de a

care exista, se 
introduce cu multa autoritate în viața însâși
a indivizilor, în comportamentul lor social și, 
mai ales, în aportul lor social. Astfel, am 
văzut odată, intr-o situație grea, dramatică, 
cerînd o mare luciditate și o mare operati
vitate și precizie pentru a înlătura perico
lul, ■' un om, unul din oamenii de decizie 
care calcula totul cu o maximă precizie, 
vădind acea remarcabilă luciditate de care

(Continuare în pag. o lll-a)
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Stop risipei de forță 
de muncă pe șantiere!

Iarna—anotimp prielnic 
deșfășurării unei susținute 
activități politico-educative 
în rîndul tinerilor de la sate

ANGAJARE
RESPONSABILĂ

Firesc ar fi fost ca la această 
dată cele 88 de apartamente ale 
blocului 60 Petricani să fie deja 
locuite. Termenul de predare 
către beneficiar a expirat la 30 
decembrie dar lucrările au întîr- 
ziat. Se mai lucrează încă la fi
nisaje. instalații, montarea uși
lor, canalizare drumuri și alei 
de acces. Conducerea șantieru
lui, inclusiv conducerea între
prinderii. folosesc o scuză nefon
dată : „Acest bloc — spune ins. 
șef Constantin Nițescu — a fost 
prevăzut să se predea la sfirșitul 
anului trecut nu prin planul de 
stat, ci prin angajamentul nos
tru. deci nu sîntem cu el în 
restantă“. Această optică a fa
vorizat o anumită delăsare, o 
slabă organizare și utilizare a 
forței de muncă pe șantiere și 
implicit un randament scăzut în 
lunile noiembrie și decembrie. 
Oricum însă angajamentele se 
iau nu ca o simplă formalitate, 
ci pentru a fi riguros îndepli
nite.

Cauza întîrzierii și a ritmului 
de lucru nesatisfăcător din aces
te zile constă în folosirea nera- 
tională a forței de muncă. Pe 
lingă efectivul complet al șan
tierului, mai lucrează zilnic aici 
— program normal — cîte 50 de 
muncitori din alte întreprinderi 
ale Capitalei. SI cu toate acestea 
nu se realizează randamentele 
optime. Pe un spațiu restrîns 
s-a creat o supraaglomerare de 
oameni și mașini care se inco
modează reciproc. Peste tot se 
văd muncitori, care se plimbă 
încoace și încolo, stau minute 
în șir și nu fac nimic. După pă
rerea mai multor constructori, 
de la acest obiectiv, din cele 
zece ore pontate se lucrează 
efectiv doar opt sau chiar șapte 
ore.

Ne apropiem de un grup care 
așteaptă de vreo 10 minute lîngă 
un camion sosirea șoferului pen
tru a putea pleca după mate
riale. Șoferul a plecat însă să 
mănînce. Inginerul-șef : „Alear
gă întruna de azi dimineață. 
Trebuie să mănînce și el ceva“. 
Firește că trebuie, dar pauza de

puternic angajate
(Urmare din pag. I)

complete și la cursurile de ridi
care a calificării. Cu alte cu
vinte, ei nu sînt numai creatori, 
dar și participanți activi în a- 
sigurarea unei baze de masă 
mișcării de inovații și invenții, 
aplicării noului în producție.

— în documentele celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C. se sub
liniază necesitatea ca fiecare 
organizație U.T.C. din industrie 
să se simtă direct responsabilă 
de munca tinerilor, de înfăp
tuirea integrală a sarcinilor de 
plan. Din acest punct de vedere, 
ce credeți că trebuie să fie ca
racteristic unei bune organizații 
U.T.C. ?

— Elemente definitorii ale 
unei asemenea organizații ar fi: 
inițiativa, perseverenta și con
secvența în acțiune, spiritul re
voluționar, operativitatea în re
zolvarea sarcinilor, eficiența 
înaltă a acțiunilor sale. Avem 
multe asemenea organizații pe 
platforma noastră industrială. 
M-aș opri în primul rînd la or
ganizațiile de la Uzina de piese 
de schimb și reparații siderur
gice și de la furnale. Aceste 
organizații pornesc întotdeauna, 
în activitatea lor, de Ia necesi
tățile concrete ale producției, 
de la problemele tinerilor, de la 
cerința valorificării maxime a 
tuturor posibilităților pentru o 
muncă mai eficientă, cu mai 

masă se consumase demult. Un 
alt grup de vreo 14 dul
gheri stau cu lopețile în mină 
și se uită la o bandă transpor
toare care s-a defectat. Maistrul 
Alexandru Șerban îi consideră 
vinovati pe cei care răspund de 
mecanizare. N-au întins bine 
covorul de cauciuc pe rolele 
transportorului și s-a rupt. Be
tonul nu mai poate fi urcat Ia 
etajul blocului 59. deci nu se 
mai poate lucra. Multi construc
tori stau degeaba. Trebuie să 
le vină o macara care să preia 
sarcina transportorului defect 
Dar deja trecuseră două ore în 
care dulgherii nu lucraseră ni
mic, Maistrul și inginerul-șef 
dau semne de nervozitate cind 
dulgherii se pling că n-au con
diții de lucru efectiv, că pierd 
zilnic multe ore bune de lucru 
din cauza organizării necores
punzătoare a activității.

Ne rețin apoi atenția mai 
multe autobasculante de mare 
capacitate care au tras pe dreap
ta și așteaptă. Șoferii Nicolae 
Vlăduță și Alexandru Dorobanțu 
sînt la rîndul lor nemulțumiți 
de randamentul slab pe care îl 
au din aceeași pricină a defi
ciențelor in folosirea forței de 
muncă, a mașinilor și utilajelor. 
„Pînă la ora 14. spune Nico
lae Vlăduță. n-am făcut decît 8 
curse deși normal ar fi trebuit 
să fac cel puțin 15. Dar iată, 
stau și aștept de un ceas pentru 
a-mi veni rîndul la încărcat cu 
pămint“. Colegul său Alexandru 
Dorobanțu confirmă și el : „Sînt 
prea multe mașini concentrate 
aici, ceea ce face ca randamen
tul lor să fie mult diminuat. 
Urgenta predării obiectivului 
trebuie să determine în primul 
rînd folosirea mai judicioasă a 
capacității forței de muncă și nu 
neapărat supraaglomerarea ei. 
Noi sîntem aici 8 șoferi cu au
tobasculante, dar facem exact 
aceeași treabă pe care ar face-o 
patru dintre noi“.

Un alt aspect care afectează 
eficienta activității în cadrul 
Șantierului doi al I.C.M. 6 îl re

bune rezultate. De aici izvorăsc 
cele mai prețioase inițiative, 
cum ar fi schimburile de onoare 
de la turnătoria mixtă, „Să lu
crăm o zi pe lună cu combusti
bil și carburanți economisiți“, 
„Furnalul tineretului“ etc.. ini
țiative care au stimulat spiritul 
de întrecere, de autodepășire in 
rîndul tuturor tinerilor din com
binat. Dacă m-aș referi numai 
Ia furnalul IV, denumit furnalul 
tineretului, trebuie să spun că 
datorită preocupării permanen
te a uteciștilor de aici pentru o 
cit mai bună pregătire profe
sională. pentru întărirea disci
plinei în vederea asigurării unei 
bune funcționări a utilajelor, 
parametrii proiectați la această 
nouă capacitate de producție 
au fost atinși cu o lună mai 
devreme, producîndu-se supli
mentar 13 000 tone fontă. Toto
dată, propunîndu-și o reducere 
a consumului de cocs de 2 kg 
pe tona de fontă, tinerii au 
reușit să economisească 3,5 kg 
cocs pe tona de fontă. Ei au 
înlăturat complet absențele ne
motivate, iar contribuția lor la 
viața spirituală a platformei 
este cu adevărat meritorie. Ac
tivitatea unei asemenea organi
zații ește evident activitatea u- 
nei bune organizații U.T.C.

— Ce ne puteți spune despre 
eforturile de perfecționare a ac
tivității organizațiilor U.T.C. do 
pe platforma Combinatului si
derurgic din Galați 1

prezintă absentele nemotivate de 
la program. In ziua de 8 ianua
rie lipseau nemotivat 64 de mun
citori, în ziua de 9 ianuarie lip
seau 17. Cu toate acestea direc
torul adjunct al I.C.M. 6, tovară
șul ing. Uie Vasile, și inginerul 
șef al șantierului 2 apreciază 
că stau foarte bine cu prezenta. 
Această automul turnire are con
secințe dintre cele mai păgubi
toare. Conducerea întreprinderii 
și a șantierului consideră că ab
sențele nemotivate ar ține de 
„specificul“ muncii în construc
ții și că nu sse poate face nimic. 
Dar nici nu se încearcă mal 
nimic. In zilele de 5. 6 și 7 ia
nuarie nici nu s-a făcut ponta- ROMULUS LAL

Fotografiile raidului : O. PLECAN

— In ce ne privește, finind 
seama de faptul că pe plat
forma noastră cincinalul revo
luției tehnico-științifice înseam
nă un efort deosebit pentru 
realizarea unor noi obiective de 
investiții care vor asigura du
blarea producției actuale a com
binatului ne vom ocupa mai 
mult de pregătirea profesională 
a tuturor tinerilor, de ridicarea 
calificării și întărirea perma
nentă a disciplinei în produc
ție. O altă direcție a actualei 
etape grupează acțiuni care au 
drept scop omogenizarea colec
tivelor de Ia obiectivele nou in
trate în funcțiune, care urmea
ză să producă în acest an. In 
acest sens, o atenție aparte a- 
cordăm activității de educație 
prin muncă și pentru muncă în 
organizațiile U.T.C. de la Grupul 
școlar al combinatului deoarece 
aici sînt în pregătire viitoarele 
cadre ale combinatului, cele 
care vor contribui substanțial la 
dublarea producției în actualul 
cincinal. In sfîrșit, ca stil, ca 
metodă, poate e interesant să 
menționez orientarea noastră în 
direcția sprijinirii mai intense a 
unor organizații, cum sînt cele 
de la oțelării și de la uzina 
cocsochimică, pentru a ridica 
nivelul vieții de organizație de 
aici la nivelul exigențelor ac
tualei etape pentru ca munca 
de educație să devină și aici o 
trăsătură dominantă. 

jul. Nimeni nu știe cu precizie 
ciți au foșt prezenți și ci ți au 
absentat pe șantierul nr. 2.

Randamentul scăzut din cauza 
organizării slabe a activității și 
lipsa de la muncă a unor con
structori sint suplinite prin 
munca unor muncitori și 
funcționari din întreprinderi
le industriale. Printre alții, 
pe acest șantier lucrează de o 
lună de zile peste 40 de tineri 
electroniști de la întreprinderea 
de calculatoare. Ce fac ei în cele 
opt-zece ore ? Cară moloz și ma
teriale, spală mozaicul si feres
trele. adică munci dintre cele mai 
necalificate. Pentru ei. în între
prinderea lor. trebuie, desigur.
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FERICIRE
Fericirea este zborul nostru comun, 
In care aripa mea dreaptă e aripa ta dreaptă 
Și-a stingii tale aripă în stingă mea vîslește ; 
Fericirea este mina ta pe obrazul ploii mele 
Și dulcea siguranță a unui miine izvorit din azi. 
Inimile noastre unite prin nevăzute fire 
fși unduiesc dorințe pe buze arse, cu gust de noi, 
Și-și șoptesc puritatea cristalului, a lacrimilor... 
Fericirea este sărutul izvorit din sărut 
In riul unde inotâm numai noi doi.

BOGDAN CUCU

CUNUNI DE LAURI
PATRIEI

Mai cresc și astăzi flori pe inima țării 
Și azi mai urcă vechea legendă inspre munți 
Cu iarba veșniciei in mitul depărtării 
Se logodesc domnițe-n voievodalii munți.

Și curg și astăzi simburi din merele domnești 
La ceas de taină cind se-așterne neaua 
O, țara mea, prin tinerii tăi crești 
Precum în strălucire-ți crește steaua.

Hohot de ape peste largul meu 
Oceanu-i fluturarea de batiste 
Imensul sărbătorii curcubeu 
In tinerele inimi comuniste.

Zimbet de floare intr-un ochi de fată 
E timpul țării demn precum un steag ; 
Și vine tinerețea mai curată 
Decit o ploaie despletită-n prag.

Cununi de lauri patriei in păr 
Garoafe albe patriei in miini 
Și-o cupă-n care arde adevăr ; 
Iubirea noastră uteciști români.

să tragă alții mai tare, pentru 
realizarea planului. Această ri
sipă de forță de muncă înalt 
calificată nu trebuie să fie în
găduită. Conducerea întreprin
derii de construcții trebuie să ia 
cele mai energice măsuri pentru 
organizarea temeinică a activi
tății pe șantierele sale, pentru 
folosirea integrală, cu maximă 
eficientă și cu toată răspunderea 
a timpului de lucru, a utilajelor 
și mașinilor, a forței sale de 
muncă, pentru ca, într-adevăr, 
toate obiectivele din plan să fie 
predate la termen și fără chel
tuieli materiale în plus.

ȘTEFAN DINCA
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LA ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR
ECONOMICO-SOCIALE

Cincinalul care s-a deschis — 
cu trăsătura dominantă pentru 
întreaga viață economico-soci- 
ală a patriei : revoluția tehnico- 
științifică — impune agricultu
rii sarcini deosebite. între care 
cu litere majore se înscriu : 
dezvoltarea intensivă a produc
ției, creșterea productivității 
muncii, întărirea cconomico-or- 
ganizatorică a unităților agri
cole, dezvoltarea și înflorirea 
tuturor localităților rurale. Sint 
prevederi a căror înfăptuire so
licită din partea fiecărui lucră
tor al ogoarelor activitate sus
ținută, eforturi sporite, dăruire 
exemplară. Sînt cerințe care, cu 
aceeași maximă exigență, se pun 
și in fața tineretului de Ia sate, 
a organelor și organizațiilor 
U.T.C. care, apelînd la forme și 
mijloace specifice, au datoria să 
mobilizeze întreaga masă de 
tineri la traducerea în faptă a 
acestui program, așa cum s-a 
precizat în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la ședința 
festivă de deschidere a Foru
mului tineretului. în hotăririle 
și documentele adoptate de 
Congresul al X-lea al U.T.C. In 
aceasta constă și sensul primei 
noastre întrebări adresate pre
ședintelui Consiliului tineret să
tesc al Comitetului județean 
Teleorman al U.T.C.

— Se știe, pentru organiza
țiile U.T.C. din mediul rural, 
iarna constituie anotimpul cel 
mai prielnic desfășurării unei 
susținute activități politico-e
ducative. Ținînd seama de a- 
ceastă realitate, la nivelul co
mitetului județean am întocmit 
un program al cărui obiectiv 
fundamental îl constituie tocmai 
realizarea acelor acțiuni politi
co-educative capabile să asigure 
participarea activă a tuturor ti
nerilor, indiferent de profesie și 
preocupare, la activitatea de 
producție. Ne exprimăm satis
facția că una din im-

Varietatea inspirației noastre
(Urmare din pag. I)

de tineret. De fiecare dată, stind 
in mijlocul tinerilor, sîntem fe
riciți să constatăm dragostea 
pentru frumos, pentru creația 
artistică ' a tineretului. Aceasta 
vine să confirme’ valabilitatea și 
necesitatea întăririi legăturii ar
tiștilor cu tinerii, să stimuleze, 
totodată, abordarea unei tematici 
izvorite din universul de ginduri 
și sentimente al tinerilor. Ul
timele ediții ale Festivalului na
țional de creație de la Mamaia, 
numeroasele festivaluri județe
ne, Festivalul cintecului ostă
șesc și, in fine, recentul Festival 
al cintecului pentru tineret și 
studenți au îmbogățit în mod 
substanțial repertoriul formații
lor tinerești cu cîntece de reală 
valoare artistică, cu o tematică 
de mare varietate. In contactele 
frecvente pe care le am cu ti
nerii din diverse orașe, cu pri
lejul participării la concursuri 
zonale, la festivaluri — aș enu
mera aici pe cele de la Timișoa
ra, Iași, Slobozia, Oradea, Piatra 
Negmț ș.a., m-a impresionat re
ceptivitatea tineretului nostru, 
sensibilitatea și căldura cu care 
primește fenomenul artistic, 
maturitatea cu care își rezolvă 
problemele de muncă și de viață, 
dăruirea și disponibilitatea cu 
care activează in formațiile ar
tistice. Legăturile compozitorilor 
cu tinerii explică și faptul că. 
pentru prima dată, acum, crea
tori consacrați muzicii ușoare 
au început să semneze și parti

Interviu

cu MARIN DANCIU,
președintele Consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 

Teleorman al U.T.C.

portantele inițiative validate 
de viața organizațiilor U.T.C. și 
recomandate de congres — 
„Fiecare tînăr al satului, parti
cipant activ la dezvoltarea și 
consolidarea economică a uni
tăților agricole“ — a fost lan
sată în județul nostru, de că
tre organizația U.T.C. din co
muna Crîngu. Cu prilejul adu
nărilor generale din această 
lună, cind vom analiza și reali
zările obținute de tineri în ca
drul întrecerii „Tineretul — fac
tor activ în realizarea cincina
lului înainte de termen“, vom 
generaliza inițiativa de la Crîn
gu în toate comunele județului. 
La baza el vor sta direcții de 
acțiune vizînd folosirea integra
lă și în scopuri productive a tu
turor suprafețelor agricole, creș
terea producției vegetale și a- 
nimaliere. întărirea disciplinei în 
producție, consolidarea echipelor 
mixte de mecanizatori și coope
ratori. Intre alte acțiuni în spri
jinul direct al producției amin
tesc : executarea de noi canale 
și rigole în zonele cu exces de 
umiditate, întreținerea celor e- 
xistente pe circa 1 500 hectare ; 
recomandarea și permanenti; 
zarea a cel puțin 500 de tineri 
care să lucreze în sectorul zoo
tehnic ; întreținerea și fertili
zarea a 5 000 hectare de pășu; 
ne; organizarea în 10 S.M.A.-uri 
a cercurilor de învățare a con
ducerii tractorului pentru tine
rii cooperatori și elevii ultime- 

turi corale. Compozitorii au 
simțit nevoia — in urma incur
siunilor repetate in realitatea 
fierbinte — să-și diversifice mij
loacele de exprimare, să abor
deze genuri și stiluri noi, creația 
lor dobindind astfel marca ac
tualității, a realismului viu. 
Radu Șerban a scris un cintec 
frumos, de masă „Uteciștii", Te- 
mistocle Popa a scris „Uteciștii 
de azi, comuniștii de miine“, de 
asemenea, Laurențiu Profeta, 
Aurel Giroveanu, Mișu lancu, 
Florentin Delmar ș.a. și-au pus 
semnăturile pe partituri corale. 
Numai inspirîndu-ne din acest 
„foc conținuu" al realității, al 
vieții trăite, creația noastră va 
străbate drumul drept, deschis 
spre inima tinerilor. Nu pot fi 
de acord cu aceia care, de dra
gul „ineditului“, in dorința de 
a-și cuceri publicul prin efecte 
de „șoc“, lasă să treacă peste 
propria lor probitate profesio
nală producții muzicale de a- 
lură intelectualistă voit „deo
sebită". Mi se par cu totul ne
potrivite extravaganțele (mizin- 
du-se aici pe setea de nou a ti
nerilor) care pe deasupra mai 
sînt și lipsițe de emoție, de voie 
bună șt elan tineresc. Sa face 
necesară o mai mare atenție 
din partea noastră, a compozi
torilor, pentru sondarea și apro
fundarea universului tineretului, 
constructorul de miine al comu
nismului. 

lor clase ale școlii generale ț 
inițierea unor cursuri de califi
care a tinerilor în minuirea a- 
ripilor de ploaie, în special în 
zona de acțiune a sistemelor de 
irigații Olt—Călmățui, Giurgiu— 
Răzmirești. Sarcini deosebite 
revin tinerilor mecanizatori, 
pentru care organizațiile U.T.C, 
au inițiat acțiuni specifiee vi- 
zind : calitatea muncii, redu
cerea consumului de carburanți 
și lubrifianți. folosirea eficientă 
a fondului de timp, executarea 
unor reparații foarte bune, res
pectarea normelor de tehnica 
securității muncii.

— V-am ruga să vă referiți, 
In continuare, la acțiunile de 
propagandă agricolă.

— Și aceste acțiuni vor cu-î 
noaște un mai înalt grad de in» 
tensificare. Evident, ele au în 
vedere mai buna pregătire pro
fesională a tinerilor de la sate, 
înarmarea lor cu noutăți din 
diferitele domenii de activitate 
specifice sau adiacente muncii 
in agricultură. Organizațiile 
U.T.C. răspund astfel de mobi
lizarea tuturor tinerilor la în- 
vățămîntul agrozootehnic, urmă
resc modul în care aceștia își 
însușesc lecțiile predate, un ac
cent deosebit punîndu-se pe a*  
plicarea lor în practică. Am tre
cut la reactivarea agrocluburi- 
lor existente și crearea de noi 
agrocluburi în toate comunele 
reședință de consilii intercoope- 
ratiste, la care participă tineri 
ingineri, tehnicieni, mecanizatori 
și cooperatori fruntași, alte ca
dre de specialitate din învăță- 
mint. O „Săptămînă a mecani
zatorului“ va prilejui întîlniri cu 
secretari ai comitetului jude
țean de partid, alte cadre de 
conducere și specialiști, în ca
drul cărora vor avea loc dez
bateri pe marginea dezvoltării și 
modernizării agriculturii în ju
dețul nostru, a unor noutăți din 
domeniul mecanizării, in ve
derea sporirii contribuției tine
rilor din S.M.A. și I.A.S. la con
cursul „Invenții, inovații și ra
ționalizări" vom organiza un 
schimb de experiență la S.M.A. 
Tătărăștii de Jos. la care vor 
participa activele U.T.C. din 
zona Videle, Alexandria, Drăgă- 
nești-Vlașca. In aceaată perioa
dă vom continua să organizăm 
întîlniri ale tinerilor mecaniza
tori și cooperatori cu conduce
rile unităților economice pe 
tema : „Răspunderea comună a 
mecanizatorilor și cooperatorilor 
în realizarea sarcinilor de pro
ducție — condiție esențială pen
tru sporirea averii obștești în 
C.A.P.“. De asemenea, tinerii 
mecanizatori vor întreprinde 
excursii de documentare la 
București și Brașov, unde se 
vor întîlni cu constructorii de 
tractoare și mașini agricole.

— Cîteva cuvinte în legătură 
eu stilul de muncă ?

— Ar fi multe de spus, dar a 
observație mi se pare esențială 
în contextul discuției noastre : 
se observă deja avantajele noii 
structuri organizatorice la sate. 
Valorificind aceste avantaje, or
ganizațiile noastre au posibili
tatea de a-și manifesta cu mal 
multă intransigentă spiritul com
bativ. revoluționar, atitudinea 
critică și autocritică față de 
neajunsuri. Perfeeționîndu-și 
activitatea, fiecare organizație 
își va intensifica munca politi
că peptru creșterea răspunderii 
tinerilor fată de calitatea de 
membru al U.T.C., acțiunile și 
inițiativele noastre vizînd, așa 
cum am mai spus, angajarea 
responsabilă a tuturor ținerilor 
— cooperatori, pigcanizatori. e- 
leyi. cadre didactice, alte cate
gorii — la înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor economico-socia- 
le încredințate de partid lucră
torilor ogoarelor, tuturor locui
torilor dip mediul rural,

I. ANDREIȚA

Un an poate fi plin cu o carte 
sau pustiu cu o sută. Evocînd 
pentru cititorul nostru nu un 
„an literar“ (foarte bogat), ci 
numai un număr de cărți ca și 
modul in care au fost ele pri
mite nu înseamnă că-i răpim 
dreptul de a-și introduce pro
priile gusturi în alcătuirea bi
bliotecii ideale. Așadar : in me- 
moria anului trecut, un loc dis
tinct îl ocupă romanul istoric 
de tip politic, cronica transfi
gurată a unor epoci mai apro
piate sau mai îndepărtate din 
istoria patriei, cărți care vădesc 
o strinsă împletire între docu
ment și ficțiune. în prim plan, 
desigur, Delirul (voi. I) de Ma
rin Preda, roman antifascist 
prin temă, subiect și poziție a 
autorului, roman-dramă prin 
natura evoluției și confruntări
lor la care este supus sau asistă 
personajul principal, dar și 
rom.anul unei tragice deziluzio
nări, în continuarea unei teme 
scumpe autorului 1 timpul, isto
ria așa cum sînt ele, pe de o 
parte, și imaginea, viziunea su
biectivă adecvată sau deformată 
pe care le-o conferă dorințele 
și iluziile oamenilor, modul în 
care participă sau nu la eveni
mente. Aceleiași perioade ii 
este dedicat și foarte recentul 
Icognito (voi. I) de Eugen Bar- 
bu, intr-o formulă de proză 
„scenaristici“, nervoasă dacă 
nu grăbită. în orice caz alertă. 
Dind puțin mai departe limbile 
ceasului istoric, un roman ca 
Blocul de marmură de Al. Si- 
mion abordează probleme ale e- 
pocii 1944—1948 prin intermediul 
unor personaje vii, complexe, 

in mare parte activiști de partid 
angajați in confruntări pasio
nante, influențați de evenimente 
in aceeași măsură in care ei 
înșiși sînt dintre cei chemați să 
influențeze, prin ele, noul curs 
al istoriei poporului nostru, Cu 
Blocul de marmură facem o 
bună trecere de la formula ro- 
manului-cronică sau frescă a 
unui interval istoric la aceea a 
analizei interioare, a procesului 
de conștiință pe care tot mai 
numeroase personaje din proza 
actuală și le dresează lor inșile. 
Reprezentativ pentru nivelul a- 
cestei formule din care rezultă 
cu claritate că în romanul nos
tru au crescut intensitatea și ro
lul meditației individului asu
pra istoriei, evenimentului, îm
prejurării exterioare pe care o 
parcurge, ni se pare Iluminări 
de Alexandru Ivasiuc. Este drept 
să amintim că romanul nu s-a 
bucurat de o primire unanim 
favorabilă fiind, în parte, con
testat. Insă ceea ce i s-a repro
șat — caractere cam unilaterale, 
neverosimilltate epică, dilatarea 
comentariului etc. — este de
parte de a anula semnificația 
și chiar valoarea artistică a căr
ții dacă ținem cont nu de do
rințele noastre subiective, dar de 
natura specifică a talentului a- 
cestui autor. De fapt Iluminări 
continuă în chipul cel mai direct 
o altă carte a lui Al. Ivasiuc, 
Cunoașterea de noapte, apărută 
in 1969. Existența individului se 
desfășoară intr-un anumit inter
val de timp, intr-o mișcare me
canică. lipsită de priză cu rea
litățile și cu oamenii, abstractă 
și de aceea inumană. Momentul 

„iluminării", al „cunoașterii de 
noapte“, al întrebării „ce este 
adevărat și ce este fals" aruncă 
personajul supus autoscopiei in
tr-o lumină neașteptată și-i de
termină noile reacții, noul mod 
de a privi. Se constată, simpli- 
ficind lucrurile, că individul s-a 
crezut îndreptățit să nu-și pună 
întrebări, să se considere exclu
siv un simplu produs al împre
jurărilor, indiferent de oamenii 
de care aceste împrejurări se

DOCUMENT ȘI FICȚIUNE
folosesc. Lașitatea intimă a e- 
roului se ascunde în spatele o- 
biectivitiții lumii exterioare, 
scutindu-l de întrebări și neli
niști inconfortabile. Momentul 
„iluminării“, al. conștiinței rela
ției inevitabile, de interdepen
dență și reciprocitate coincide 
cu dobîndirea privirii. Eroul din 
Iluminări notează undeva, ca un 
adept al poeticii lui Nichita Stă- 
neseu : „Eu nu sint deeît pri
virea. însăși această privire (...) 
eu n-am privit și de aceea 
n-am existat“. A privi și a re
ține, a nu uita ceea ce privești 
— a avea conștiința vie, caldă a 
relațiilor cu ceilalți. Romanele 
lui Al. Ivasiuc reiau, într-o for
mă sau alta, tema individului 
aflat în cercul magic al sănă
toasei crize de conștiință șijre- 
lativa lor monotonie nu trebuie 
să ne ducă, oricîte inconveniente 

am invoca, la subaprecierea au
torului. Capacitatea lui de a 
trece împrejurarea (epicul) în 
substanță de analiză a conștiin
ței este remarcabilă. Cum iese 
omul trecut prin acest „infern“ 
al autoexaminării ? Ce mijloace 
are la îndemână de a corecta, și 
nu numai in el însuși, dar și în 
realitate, ceea ce este greșit ? 
In fond problema centrală a 
romanelor de acest tip este a- 
ceea a ierarhiei valorilor, indi

ferent de terenul pe care ea se 
pune (în Iluminări, sediul ac
țiunii Și analizai este un insti
tut. de cercetări). Poziția perso
nalității față de mediul încon
jurător gl egrui produs activ 
este intr-o formă sau alta, ar 
fi tema comună a altui roman 
apărut in 1975, Caloianul de 1 
Lăncrănjan Nu reluărp acum 
obiecțiile ce i s-au adus, în cea 
mai mare măsură greu de înlă
turat, pentru a nu considera a- 
ceastă carte un eșec semnifi
cativ, Al. Ghetea din Caloianul. 
ca și Paul Achim din Iluminări 
trecînd peste toate deosebirile 
sint personaje care pun in dis
cuție relația dintre personalitate 
și colectivitate, influențarea re
ciprocă in bine, dar și în rău 
măsura în care o valoare con
solidată este sau nu reprezen
tativă, pentru un anumit mediu. 

loc și timp. Romanul a primit, 
pe bună dreptate, replica unor 
comentatori care i-au reproșat 
vicierea judecării unei epoci și 
unui mediu din cauza unghiului 
de vedere limitat al personaju
lui. într-adevăr, pot fi pri
vite cu limpezime și obiectivi
tate o epocă și un mediu din 
unghiul unui creator ratat, așa 
cum este eroul romanului lui 
i. Lăncrănjan ? Uneori epoca, 
viața oamenilor sînt văzute prin 

intermediul unor fapte și întim- 
plfiri de tot meschine, mărunte, 
mici, inventariate cu manie de 
colecționar. Unele episoade sînt 
inșă memorabile și, in general, 
privit ca document uman roma
nul lui I. Lăncrănjan trebuie 
reținut. Pe lingă problema vali
dității imaginii acreditate despre 
valoare printr-o valoare ea în
săși eșuată el are și meritul de 
a fi resuscitat unele chesti
uni ale realismului literar. 
Astfel, acesta nu poate fi con
fundat cu absența selecției și a 
grijii de a transcende documen
tul printr-o semnificație, altfel 
spus, dg a năzgi la o ficțiune 
semnificativă, capabilă de a 
mobiliza conștiințele. Partizanii 
realismului de tip verist, com
pus pe baza aglomerării docu
mentare, pe cit de realiști sint 
in act pe atit de idealiști dog

matici și simplificatori pot să 
fie in gindire : individul ar fi 
produsul unei istorii în care el 
n-are nici un amestec și spre 
a ilustra acest lucru nici o se
lecție nu mai trebuie făcută in 
materialul transferat direct din 
fișe în paginile romanelor ! 
De asemenea, realismul nu poa
te fi asimilat cu tehnica colo
rării misterioase a unor fapte, 
cu mutarea artificială a împre
jurărilor narate intr-un fel de 

subsol întunecat sau de pe sce
nă în culise. Aceste ngive pro
cedee nu fac decit să sporească 
atracțiazitgtea însă ea ne apare 
ca un preț prea scump față de 
adevărul faptelor ce reclamă 
curajul superior, de a descifra 
semnificații Și contradicții ale 
realității la lumina zilei. La 
tema numită mai sus putem 
adăuga romanul Mergind prin 
zăpgdă de Platon Paraău, autor 
carp ne-a obișnuit cu abordarea 
directă și rapidă a unor pro
bleme la ordinea zilei, de mgre 
stringență și oportunitate. El 
nu este un inventator ci mai 
degrabă un detector de proble
me, De astă dată autorul aduce 
în prim plan fața intimă a unui 
om decis, la care voința foarte 
vizibilă in acțiunea socială este 
desțul de departe de dezordinea 
și indecizia din viața intimă. 

Ruptura dintre conștiința indi
viduală și acțiune dind senti
mentul nerealizării conturează 
o stare precară : abulia unui 
decis. Să notăm tot aici roma
nul primit cu mari elogii de 
cițiva critici, Lumea in două 
zile de George Bălăiță, al că
rui personaj principal nu este 
prea diferit, în esență, de cel 
evocat mai înainte, al lui Platon 
Pardău. Intr-o altă modalitate, 
compus în registre tehnice in 
genere nefamiliare cititorului 
și deci relativ dificil de citit 
(și un cititor de bună credință 
n-ar putea socoti aceasta drept 
o calitate...) romanul băcăuanu
lui G. Bălăiță ne prezintă un 
„om dublu“, cu două ' moduri 
de a fi cunoscut total diferite, 
semn nu numai al „perfecțiu
nii11 eu care ne putem ascunde 
în roluri divergente (însă fără 
acea superioară convergență a 
lor, de care vorbește Camus in 
Mitul lui Sisif) dar și al recep
ției nestatornice, fluctuante, di~ 
verse. Oricîtă „dramă" ar con
ține situația romanului înclinăm 
spre înțelegerea lui ca a amplă 
parodie fantastică. Satire și pa
rodii conțin dealtfel și cărțile 
semnate anul trecui de T. Mazi- 
lu (într-o casă străină), V. 
Șerbu (Povestiri senine), M. 
Palaghiu (Sublima soră Came
lia) prin care trebuie să vedem 
semnele unei mai accentuate 
diversificări a peisajului lite
rar șl chiar răspunsuri convin
gătoare celor care se pling mai 
insistent de lipsa de umor a 
scriitorilor actuali.

Nu vom uita continuarea, în 
1975, a ofensivei reportajului de 

bună calitate, uneori excepțional, 
cărți ce arată o predilecție cu 
totul remarcabilă pentru viață 
imediată, pentru aspectele con
crete, „nedefgrmate“ și netrans
figurate, smulse ca mari eșanti
oane dintr-o realitate in mers : 
întimplări, oameni, biografii, 
conflicte din preajma noastră 
Fiindcg trebuie spus că ne lip
sește marele roman al „vieții de 
toate zilele“ pe care reportajul 
îl poate suplini în bună măsură, 
Desigur el nu înseamnă un jur
nal zilnic neselectiv, consemhînd 
tot ce șe îptimplă, dar o „epopee" 
modernă, vie, rapidă, sțenografi- 
că, treciițd in revistă nerețoric 
ceea ce este caracteristic și zilei 
și nu doar „timpului“.

O apariție singulari în felul 
său, o lecție de inițiere in difi
cila măiestrie a simplității : 
Miresele, volum cuprinzînd nu
velele lui Eugen Barbu, Dacă, 
potrivit unei înțelepte vorbe a- 
rabe, „cea mai frumoasă grădină 
este un duțap cu cărți“, acesț 
volum nu poate lipsi din nici un 
„dulap“. Nuvelele lui Eugen Bar
bu sipt exemplare prin arta eli
minării și sugestiei intr-o litera
tură care abundă nu o dgtă în 
adăugiri parazitare și ostentație 
în mimarea ideilor. Ele consti
tuie „arta poetică" implicată a 
unui mare artist a cărui produc
ție, firește, este inegală. Ca să 
nu mai șpupem ci „reabilitarea" 
la acest nivel a genului scurt își 
are semnificația ei în raport cu 
epica abundență, prolixă, flu
vială. Tinerii scriitori au aici un 
frumos exemplu.

c. stanescu

t
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T E L E G R E
Plecarea tovarășei
Dolores Ibarruri

•^POltT Activități sportive 
de masă

î MMM

Tovarășul NICOLAE CÎEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășului ENVER HODJA. 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Al
bania, tovarășului HADJI LLEȘHI, președintele Prezidiului Adună
rii Populare a Republicii Populare Albania, și tovarășului 31111- 
MET Siilill'. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării republi
cii, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului do Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, po
porului român și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, Prezidiului 
Adunării Populare și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Albania, poporului frate albanez, cele mai sincere felicitări 
și un cordial salut tovărășesc.

Poporul român urmărește cu mult interes și se bucură din toată 
inima de rezultatele obținute de harnicul popor albanez și-i urează 
noi succese in dezvoltarea și prosperitatea continuă a Albaniei so
cialiste.

Reafirmăm convingerea noastră că relațiile de prietenie tradi
țională dintre cele două țări se vor dezvolta și mai mult, în inte
resul popoarelor român și albanez, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

pre-Regele Thailandei, BHUMIBOL ADULYADEJ, a trimis . 
ședintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
următoarea telegramă :

îmi exprim plăcerea și apreciez faptul că am primit din partea 
Excelenței Voastre un mesaj de bune urări cu ocazia Zilei națio
nale a Thailandei și a zilei mele de naștere.

Vâ rugăm să acceptați cele mai sincere mulțumiri din partea 
poporului thailandez și a mea personal, împreună cu cele maj 

, calde urări de bine. De asemenea, ne exprimăm convingerea că 
relațiile de prietenie dintre națiunile noastre vor fi tot mai strinse 
in interesul și pentru progresul reciproc.

CUM ACȚIONAȚI PENTRU
Îndeplinirea planurilor

DE DEZVOLTARE

u

(Urmare din pag. I)
de
a- 
să

efectuează la întreprinderea 
fabricații și reparații unelte 
gricolg, astfel incit aceasta 
producă cit mai repede la ca
pacitatea sa totală. Alte obiec
tive, la execuția cărora _ vom. 
participa sint : o fabrică de 
gheață, centrala termică (care 
va asigura încălzirea policlini
cii, a căminului cultural și a mai 
multor blocuri de locuit), o bru
tărie. în planul de dezvoltare 
economico-socială este prevăzu
tă și construcția a 3 cămine de 
nefamiliști (unul pentru Stațiu
nea de cercetare și celelalte două 
pentru întreprinderea de fabri
cații și reparații) iar, așa cum se 
procedează și in alte locuri, ute- 
ciștii s-au angajat să execute 
toate lucrările de muncă neca
lificată. Sînt acestea doar cîte- 
va dintre obiectivele pe care 
dorim să punem semnătura or
ganizației U.T.C.

viitorilor muncitori. Am și trecut 
la acțiune : la ora actuală, din 
inițiativa organizației U.T.C.. a 
început să funcționeze un curs 
de calificare la locul de muncă 
la care participă peste 30 de ti
neri din comună. Pentru viitoi- 
— nu prea îndepărtat — îndrăz
nim să ne gîndim la înființarea 
unei școli profesionale. Deja 
s-au făcut primele intervenții în 
acest sens. Pentru construcția 
clădirii școlii, organizația U.T.C. 
a hotărît : o vom ridica cu bra
țele noastre tinere. De ce am 
accentuat pe această idee — a 
calificării viitorilor muncitori ? 
Pentru că, dacă planul de dez
voltare economico-socială a co
munei cuprinde proiecte îndrăz
nețe, este știut că ele nu vor pu
tea fi înfăptuite decît cu oameni 
bine pregătiți profesional și că 
în această direcție organizația 
U.T.C. este prima chemată să-și 
spună cuvîntul. In final, vă pot 
vorbi, însă, și de alte acțiuni ale 
organizației declanșate chiar din 
primele zile ale anului : contri
buția noastră la buna desfășu
rare a învățămîntului agro-zoo- 
tehnic de masă prin aceea că 
am solicitat participarea efectivă 
a tinerilor specialiști — ingineri 
și tehnicieni, membri ai organi
zației noastre ; orele de muncă 
pe care urmează să le efectuăm 
la construcția noului supermaga- 
zin și a unei crescătorii de bovine.

președintele Partidului Comunist din Spania
Simbătă la amiază a părăsit 

Capitala tovarășa Dolores Ibar- 
ruri, președintele Partidului Co
munist din Spania, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășa Dolores Ibarruri a 
fost salutată de tovarășii Iile 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Responsabilitate, exigență, disciplină
atenție a întregii problematici 
care stă în fața organizațiilor 
U.T.C. în noul trimestru, cerce- 
tareâ planurilor de măsuri adop
tate în adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri și 
completate în plenarele active
lor U.T.C. care au urmat Con
gresului al X-lea al U.T.C. Va 
fi o bună ocazie ’de a concretiza 
activitățile, inițiativele și modul 
de lucru pentru fiecare organi
zație U.T.C., în funcție de rezul
tatele obținute. Viata de organi
zație va putea reîncepe, astfel, 
intens. în toate compartimentele, 
cuprinzind masa largă a uteciș
tilor într-o activitate solid în
scrisă pe coordonatele preocu
părilor școlii de a forma tinere
tul pentru o societate a muncii, 
a științei și culturii înaintate.

(Urmare din pag. I)

admiterea în alte forme detru 
invățămint postliceal, ori pentru 
intrarea în producție, pentru ei 
acest trimestru întinzidu-se pină 
la finele anului școlar, fiind și 
ultimul din viața de elev.

Să avem, totodată, in vedere 
că în calendarul activităților in- 
structiv-educațive ale anului șco
lar pentru trimestrul al doilea 
sînt înscrise olimpiadele pe o- 
biecte, concursurile pe meserii, — 
în fazele pină la cea finală, care 
va avea loc în vacanța de pri
măvară — iar organizația U.T.C. 
este direct implicată în desfășu
rarea la cote de calitate a aces
tor evenimente din viata elevi
lor.

Din prima zi, întîlnirea active
lor U.T.C. permite revederea cu

Calificarea tinerilor
meserii

(Urmare din pag. I) 
cuprinde o secție de strungărie, 
o secție de bobinaj (unde lu
crează tinere fete din sat), o sec
ție de turnătorie, o secție de 
cintare, o secție de cazane. Pla
nul de producție în anul 1975 : 11 
milioane lei — plan îndeplinit si 
depășit. Pină în 1980 se prevede 
ca să se dubleze capacitatea de 
producție și aici șă lucreze peste 
pOO muncitori.

Discutând în comitetul comu- 
nar U.T.C. sarcinile ce ne revin 
din planul de dezvoltare econo- 
mico-Socială, ne-am îndreptat 
ptenția către o problemă pe care 
o considerăm extrem de impor
tantă și de a cărei rezolvare 
predem că trebuie să se ocupe și 
organizația U.T.C. ; calificarea

în ultimele 24 de ore, vre
mea se va răci ușor, înce- 
pind din nordul țării. Cerul 
va fi schimbător, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații 
atit sub formă de lapoviță 
și ninsoare, cit și sub formă 
de ploaie, mai frecvent la 
început în Crișana, Mara
mureș și Transilvania, apoi 
in Moldova, Dobrogea și es
tul Munteniei. în celelalte 
regiuni, precipitații izolate, 
în zona de munte va ninge 
viscolit. Vintul va sufla mo
derat. cu intensificări de Ia 
60—70 km. pe oră în Mara
mureș. nordul Crișanei, Tran
silvania, Moldova și Dobro
gea. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între —8 și 
+2 grade, iar cele maxime 
între —2 și +8 grade.

mea se va răci ușor,
va fi schimbător, mai

în județul Harghita: SPORTUL PE
PATINE E PRACTICAT DE TOȚI ȚINERII

Francisc Meles, președintele a- 
sociației sportive, Csaba Egyed, 
locțiitorul secretarului comite
tului comunal de partid. In ri
farà obișnuitelor întreceri să
tești și intercomunale sîntem 
informați că aici va avea loc 
campionatul județean al pionie
rilor la hochei.

Dacă mai amintim că. recent, 
la Joseni a avut loc etapa ju
dețeană a „Cupei tineretului“ cu 
peste 100 de participanți la 
trîntă, că la Ditrău, Sinmărtin 
au avut loc etapele județene în 
cadrul amintitei competiții la 
alte discipline sportive avem și 
mai clară imaginea existenței 
unor frumoase baze sportive in 
marea majoritate a comunelor, 
a unei preocupări sporite din 
partea organizației de tineret și 
a altor organe locale pentru a 
imprima activității sportive un 
caracter de masă.

Traseul nostru trece și prin 
Joseni. Iarnă fiind, informații 
despre sporturile anotimpului 
culegem la terenul de hochei. 
Sportul cu patine este îndrăgit 
aici și de fete. Discutăm cu ti
nerele Maria Kiss și Eva Koz- 
ma. După părerea lor in comu
nă au patine și practică acest 
sport peste 100 de fete. Băieții 
toți. Popularitatea sportului o 
sugerează și tribuna cu peste 
2 000 de locuri, plină în zilele 
competițiilor. Sîntem invitați să 
vizităm noul vestiar, recent con
struit, clubul tineretului, ca șl 
celelalte baze sportive realizate 
in anii trecuți, prin contribuția 
uteciștilor.

Condiții similare și sportivi 
cu sutele am intilnit și la . Re
metea, Lăzarea, Suseni, Sinsi- 
mion. La Ciumani „Ceramica 
neagră“, „Crosa de argint", com
petiții devenite tradiționale, sînt 
urmărite 
teres de 
telor.

In județul Harghita iarna 
și-a intrat in toate drepturile. 
Zăpadă abundentă pe munții ce 
dau numele unității administra
tive, gheață pe ptraiele 
Mureșului și Oltului — 
feră un cadru prielnic 
practicarea sporturilor 
nă. Ce invitație la mișcare in 
aer liber, primită cu deosebită 
bucurie de către locuitorii mari 
și mici ai satelor. „Confecțio
narea săniilor“ încă din vară a 
stat în atenția asociațiilor spor
tive, a organizațiilor U.T.C. din 
toate localitățile rurale. O rea
lizare cu care se mîndrește Co
mitetul județean Harghita al 
U.T.C. este, apoi, noua și mo
derna pîrtie de schi de la Băile 
Harghita, făcută anul acesta, 
prin munca patriotică a iubito
rilor schiului, de către tinerii 
din Miercurea Ciuc. Deci, un 
nou punct de recreare in orele 
libere, care se alătură celor de 
la Suta. Valea Strîmbă, Bucin, 
Km 4 Gheorghieni, Plăieșii de 
Jos, Praid. De cea mai mare 
popularitate se bucură, însă, 
sportul cu patine. Faptul se re
liefează chiar și cu ocazia unei 
treceri în goana mașinii prin sa-

afluente 
toate o- 

pentru 
de iar-

tele județului. Elevi și pionieri, 
tineri și virstnici, echipați cu 
patine și crose umplu terenuri
le de gheață. Facem primul po- 
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MAGAZINUL CARE VINDE... CĂLDURĂ
Oricît de frig ni s-ar părea 

afară, intrind în magazinul de 
pe Lipscani nr. 102, simți parcă 
dintr-o dată căldura sobelor de 
încălzit; a aparatelor electrice 
de gătit și aragazelor, rînduite 
într-o frumoasă expoziție cu 
vinzare. Nu este de mirare că 
aceste articole de uz casnic sînt 
atit de solicitate în sezonul rece. 
Ele sînt izvoarele de căldură 
din căminele care nu dispun de 
surse centrale, sînt ajutoarele 
gospodinelor, ușurîndu-le acti
vitatea migăloasă. Iată, de pildă, 
mașina de gătit cu combustibil 
solid „Gutin“, emailată. Prin 
construcția sa este o mașină e- 
legantă, economică, ușor de 
manipulat și întreținut. Aspec
tul său plăcut o încadrează ar
monios în peisajul locuințelor 
noastre. Are o formă tip masă 
cu picioare și dispune de o plită 
cu două panouri, rezervor cu 
apă caldă și altele. Pentru copt 
și fript servește cuptorul 
văzut cu ghidaje laterale, 
mensiunea și gabaritul
mult maj reduse decît la sobele 
obișnuite. Drept combustibil u- 
tilizează lemnul sau deșeurile 
lemnoase, cărbunele brun. lig
nitul brut sau dezhidratat, bri-

pie-
Di- 
sînt

chetele ovoide. Indicat pentru 
performanța termotehnică și e- 
conomică față de lemn este căr
bunele. Mașina „Gutin“ pre
zintă și avantajul unei încălziri 
rapide a încăperilor. Prețul de 
vinzare este de asemenea un 
avantaj : 950 Iei. Celelalte ma
șini similare, „Meteor“ și „Me
naj“, au capacități mai mari și 
deci avantaje sporite. „Menaj“, 
de pildă, dispune în partea in
ferioară de un sertar deștul de 
încăpător pentru așezarea vase
lor de bucătărie.

Aparatele de gătit cu com
bustibil tip aragaz, cu două, trei 
și patru ochiuri, cu cuptor, 
sînt bine cunoscute și aproape 
nelipsite din gospodăriile noas
tre. Utilitatea lor, de asemenea. 
Pe un spațiu restrîns se gătește 
în condiții corespunzătoare și 
se pot pregăti simultan mai 
multe feluri de mîncare. O nou
tate o reprezintă tipul „Modern“, 
cu patru ochiuri (2 020 lei), dotat 
și cu grătar și țermostat. Diver
se obiecte (cratițe, tăvi) pot fi 
ținute in încăperea situată la 
baza aragazului — altă caracte
ristică care face noul produs mai 
util, mai solicitat.

Magazinele de profil ne pre-

zintă în acest sezon și o gamă 
mai largă de sobe destinate în
călzitului in încăperi, la prețuri 
variind între 342 și 804 Iei. Sînt, 
îh primul rînd, sobele cu com
bustibil solid, de tipul „Telea- 
jgn 25“ și „Teleajen 35“, „Calo- 
rex“, „Super 2“.

Ultimul dintre aceste tipuri 
este o construcție închisă, cu 
exteriorul din tablă emailată, și 
interiorul din tablă, fontă și șa- 
motă. Soba este prevăzută cu 
regulator de aer primar și se
cundar, grătar cu scuturător și 
clapelă de pornire. Plita poate 
fi folosită și pentru gătit. In re
gim normal, soba poate încălzi 
o încăpere cu un volum de 
75—95 mc. în vederea obținerii 
unor consumuri minime de 
combustibil (de aici avantajul 
unor economii în bugetul fami
liei), se recomandă folosirea ra
țională a sobei, adică exploa
tarea ei în regimurile și cu în
cărcăturile specificate în in
strucțiunile ce însoțesc fiecare 
produs. De fapt, la cumpărare, 
vinzătorii îi instruiesc suficient 
pe beneficiari.

întreținerea sobei se face ușor. 
Condiția este ca operațiunea să 
aibă loc zilnic, pentru asigura
rea tirajului normal. Se menți
ne totodată și igiena corespun
zătoare în încăpere. întreprin
derea furnizoare oferă și piese 
de schimb in cazul unei dete
riorări, după folosință îndelun
gată, a focarului sau altor părți.

Am mai aminti între aseme
nea produse electrocasnice, pe 
care le găsim în magazinele Mi
nisterului Comerțului Interior, 
sobele electrice de încălzit „Te- 
rel“, la fel de practice și la preț 
convenabil (819 lei). Ele prezintă 
o estetică plăcută, sînt suple, 
ocupînd spațiu redus în încăpe
rile în care sînt instalate.

Avantajele nu pot fi remar
cate cu adevărat, decît folosind 
asemenea articole.

pas la Mădăraș-Ciue. In 
tele școlii se află terenul 
hochei. Mantinela, tribuna 
peste 800 de locuri, tabela 
marcaj electrică, toate noi, 
dențiază atenția 
bucură amintitul 
mună. Discutăm 
Ordog, directorul 
Dobaly, . , "
sportive, Veronica Gali, secreta
ra comitetului comunal U.T.C. 
Interesindu-ne de amploarea 
pregătirilor, am aflat că ceea 
ce-i îndeamnă pe tineri să ac
ționeze cu atîta pasiune este 
dorința de a se situa și în pri
vința bazelor sportive la înăl
țimea vecinilor. In al doilea 
rind, în iarna aceasta se vor 
desfășura aici numeroase com
petiții printre care amintim . o 
întilnire amicală de hochei și 
patinaj cu un grup de tineri din 
Republica Socialistă Cehoslova
că. In cadrul întilnirilor de
venite de-acum tradiționale vor 
avea ca oaspeți 
chei din Galați, 
rești. Miercurea 
Gheorghe. Spre 
decembrie, în 
C.J.E.F.S., organizează 
județean de hochei cu partici
parea echipelor " . ~."
Lăzarea, Joseni, Ciumani, Sîn- 
mărtin. Vor avea 
nea, competiții 
la schi și săniuțe.

— Ciți tineri practică spor
turile de iarnă la Mădăraș ?

— Dacă avem în vedere 
vetiștii — ne spune 
U.T.C., Veronica 
1000.
. In jur de 100
pionieri 
gheată, 
noastre 
zenți și 
profesor

de care 
sport in 

cu Emeric 
școlii. Iuliu 

președintele asociației

echipe de ho- 
Suceava, Bucu-

Ciuc, Sfintu 
sfîrșitul lunii 
colaborare cu 

turneul
din Dănești,
loc, de aseme- 
intercomunale

na- 
secretara, 

Gali — peste

tineri, elevi și 
pe luciul de 
amiaza vizitei 

pre- 
Màthé, 
fizică.

evoluau 
în după 
la Ciumani. Erau 
tovarășii Emil 

de educație

și așteptate cu viu in- 
către toți locuitorii sa-

MIRCEA BORDA

Calendar sportiv '76

a reve- 
care în 
totalizat

• PE PlRTIA STAȚIUNII 
DE SPORTURI INNSBRUCK, 
apropiata gazdă a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, s-au 
disputat simbătă și duminică 
intreqerile competiției inter
naționale de bob pentru 4 
persoane pentru „Cupa Na
țiunilor“. Pe primul Ioc in 
clasament s-a situat echipa
jul R.F. Germania II. care in 
cele 3 manșe ale competiției, 
a realizat timpul total de 
2’46”73/100. Au urmat în cla
sament echipajele Austriei II 
— 2’47”01/100 și R.D. Germa
ne — 2’46”18/100.

„Cupa Națiunilor" 
nit echipei Austriei 
clasamentul final a
73 de puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat R.F. 
Germania — 67 puncte, El
veția — 48 puncte, R.D. Ger
mană — 43 puncte, Italia — 
28 puncte, România — 24
puncte etc. La întreceri au 
participat 27 echipaje repre
zentând 11 țări.

• IERI S-AU ÎNCHEIAT 
LA BRAȘOV întrecerile pri
mului concurs al circuitului 
internațional de tenis care 
are loc pe teren acoperit. 
Proba de simplu masculin 
a revenit jucătorului român 
D. Hărădău, care in finală 
l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—4 
pe T. Emmrich (R.D. Ger
mană). Proba de dublu a re
venit perechii I. Tiriac 
(România), T. Emmrich (R.D. 
Germană), învingătoare cu 
4—6, 6—2, 6—3 în fața cu
plului sovietic Birosov-Pu- 
gaiev.

• DUMINICA LA LILLE, 
în cadrul competiției inter
naționale de rugbi pentru 
„Cupa F.I.R.A.", echipa Fran
ței a surclasat cu scorul de 
71—6 selecționata Olandei.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE TENIS de la 
Monterrey (Mexic) din cadrul 
„W.C.T." a fost cîștigat de 
jucătorul american Eddie 
Dibbs, care, în finală, l-a 
învins cu 7—6, 6—2 pe com
patriotul său Ilarold Solo- 
mon. In semifinale, Solomon 
îl eliminase cu 6—4, 6—2 pe 
Ramirez (Mexic).

Pugiliștii români în anul olimpic
la a V-a ediție a „Centurii de aur" 
Brăila - Campionatele balcanice de

• Participări valoroase
• in sezonul de vară, la 
tineret • Pregătirile „cadeților" pentru „europenele" din Turcia

In prima decadă a lunii ia
nuarie, componența secțiilor 
fruntașe de box au luat un 
start promițător in acțiunile de 
pregătire pentru noua stagiune 
pugilistică, care se anunță boga
tă in concursuri și turnee de 
amploare. Laureații ultimei edi
ții a campionatelor republicane, 
ca și tinerele ~----
crează, zilnic, cu multă sîrguin- 
ță în sălile de 
fiind dornici să treacă cu suc
ces testele de selecție în vede
rea importantelor competiții in
ternaționale din acest an. Se
niorii au ca obiectiv principal 
obținerea „pașaportului" pentru 
Turneul olimpic de la Montreal, 
iar „cadeții“ se vor strădui să 
ciștige dreptul de participare la 
Campionatele europene de ti
neret, programate in sezonul de 
toamnă.

După cum ne-a informat prof. 
Cristea Petroșăneanu, secretar

ÎNTREPRINDEREA

speranțe lu
antrenament,

LUCIDITATEA CA SENTIMENT
(Urmare din pag. I)

era nevoie. Sub conducerea sa dealtfel 
tuația limită a fost înlăturată, dar in 
timpul acesta, în tot timpul cînd pericolul 
plana și producea mari avarii, omul lucid 
și operativ avea chipul sfîșiat de durere, el 
chiar a plîns, într-un moment în care o 
mare hală - era într-o uzină calamitată - 
părea sacrificată. El iubea pur și simplu, 
cu toată puterea ființei șale, acea uzină, și 
acest profund și generos sentiment nu nu
mai că nu-i periclita luciditatea și decizia 
ci, dimpotrivă, le dădea o absolută justifi
care. Astfel, un vestit chirurg s-a uitat ui
mit la mine cînd i-am întrebat dacă nu e 
necesar, obligatoriu, așa cum am auzit, ca 
pacientul din mîna sa să nu existe ca ființă 
individualizată în momentul operației și 
chiar al diagnosticului, pentru ca medicul 
să poată fi cu desăvîrșjre stăpîn pe sine,

si
tôt

ca și cînd ar lucra asupra unui regn mi
neral. „Dimpotrivă", mi-a spus, și orice co
mentariu i s-a părut inutil.

Nu ................................................
fără 
mai 
sine 
tual,
re, dacă dăm valorii sensul ei complex și 
întreg, dacă dăm adică valorii înseși sta
tutul participativ. Se poate spune că una 
din tresele de noblețe ale socialismului 
este dată de faptul că el umanizează idei 
și dă un sens inait și pur, labișian, aser
țiunii lui Camil Petrescu — „Cîtă luciditate 
atîta dramă".

Dacă ne aducem aminte că drama adună 
în structura sa adinca participare a resor
turilor umane, inteligența, dragostea și 
creația, ca fibrele rezistente și calde ale 
unui copac primordial.

poți judeca, in lipsă de participare, 
ca judecata să fie ciuntită. Nici cea 
strălucită inteligență, pasionată de 
doar, într-un straniu narcisism intelec- 
nu poate produce o autentică valoa-
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cu sediul în București str. Cimpul Moșilor nr. 5 sector 3,
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principal contabilitate 
principal r- organizarea muncii

general al F.R.B., la ora ac
tuală. lotul republican cuprinde 
20 de boxeri, din rîndul cărora 
se va alcătui „formația 
pentru J.O. de vară.

de 11“ 
Printre

componența lotului se numără 
cahlpionul european Simion Cu- 
țov și vicecampionaul european 
Constantin Gruiescu, campionii 
naționali Al. Turei, I. Faredin, 
A. Dumitrescu, Gh. Ciochină, 
Calistrat Cuțov, Victor Zilber- 
man, medaliat cu argint la „eu
ropenele“ din 1975, A. Năstac, 
C. Dafinoiu, Mircea Simon, pre
cum și Carol Hajnal, Constan
tin Văran. Așadar, in lot întâl
nim o serie de boxeri tineri, 
promovați în primul eșalon la 
începutul sezonului trecut și 
care au confirmat, in bună mă
sură, așteptările tehnicienilor 
federației. Acestora li se vor 
alătura alți pugiliști talentațț, 
de perspectivă, cum sînt : Va- 
sile Didea, T. Ghinea, Robu 
Niță și Ion Lungu, care numă
ră doar 19 ani.

Prof. Cristea Petroșăneanu a 
ținut, să sublinieze : „în acest 
an sperăm să obținem rezul
tate superioare față de cele de 
la Olimpiada din 1972 (n.n. : o 
singură medalie de argint prin 
Ion Alexe). Dorim să reedităm 
succesul repurtat la J.O. 
1956, cînd sportivii noștri 
cucerit patru medalii : una 
aur (Nicolae Linca), două de 
gint (M. Dobrescu și Gh. Fiat) 
și una de bronz (Titi Dumitres
cu). Pentru aceasta, desigur, pu-

din 
au 
de 

ar

giliștii noștri vor trebui să se 
pregătească intens, cu multă 
pasiune, în perioada premergă
toare turneului olimpic“.

Componența lotului republi
can vor susține primele teste în 
sezonul de iarnă, lncepind de 
la 17 februarie, selecționata ur
mează să susțină o serie de 
întilniri în cadrul turneului pe 
care îl va întreprinde în Tuni- 
nisia, Alger și Tailanda. Apoi, 
între 8 și 14 martie, componen
ța lotului și ceilqlți boxeri frun
tași din țară vor participa la 
tradiționalele turnee pe catego
rii de greutate, programate la 
Galați și Brăila. Urmează o im
portantă .competiție internațio
nală, „Centura de aur“, ediția 
a 5-a, care se va desfășura in 
Capitală și va reuni un număr 
mare de boxeri de peste hotare. 
Ultimul test dinaintea J.O. va a- 
vea loc la Subotița-Iugoslavia, 
gazda celei de-a 14-a ediții a 
Campionatelor Balcanice de se
niori (1—6 iunie), după care 
lotul național se va pregăti 
pentru deplasarea la Montreal. 
Turneul de box din cadrul O- 
limpiadei se desfășoară între 18 
și 31 iulie.

In sezonul de vară, iubitorii 
sportului cu mănuși din Brăila 
vor avea prilejul să urmărească 
a atractivă competiție interna
țională ; Campionatele Balcanice 
de tineret (26—31 iulie). In con
tinuare, „cadeții" noștri se vor 
pregăti pentru Campionatele eu
ropene de tineret, programate 
la Izmir (Turcia). între 25 sep
tembrie și 3 octombrie.

M. LERESCU

General de armată in rezervă
IACOB TECLU

liceului 
militare 
pe care

dedicat

r
ț

IJ
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care, împreună cu întreaga ar
mată română, s-a acoperit de 
glorie nepieritoare în bătăliile 
duse, urmâr la umăr cu armata 
sovietică, pentru eliberarea pa
triei noastre de sub dominația 
fascistă și înfrîngerea definitivă 
a Germaniei hitleriste.

După terminarea războiului, 
generalul Iacob Teclu s-a dedi
cat cu abnegație operei istorice, 
inițiate și conduse de Partidul 
Comunist Român, de făurire și 
întărire a armatei noastre popu

lare. în funcțiile 
de răspundere ce 
i-au fost încre
dințate s-a dis
tins prin fermi
tate politică șl 
ideologică, prin- 
tr-o temeinică 
pregătire militară, 
de specialitate și 
științifică. De
votat trup și 
suflet patriei, po
porului, cauzei 
socialismului, gi-a 
pus întreaga sa 
putere de muncă, 
energie și price

pere In slujba ridicării capaci
tății combative a armatei 
noastre.

A desfășurat, de asemenea, o 
bogată activitate pe tărîm social- 
politic și obștesc și ca deputat 
în Marea Adunare Națională și 
membru al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialista România.

A fost distins eu: titlul de 
l.Erou al Muncii Socialiste“, pre
cum și cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialista România, 

încetarea din viată a genera
lului de armat| TM) Teclu 
constituie o dureroasă pierdere. 
Amintirea lui va rămîne mereu 
vie Jn inlmilé militarilor români, 
ale tutură? celor care l-au cu» 
noscut șl prețuit.

în ziua de 9 ianuarie 1976 a 
încetat din viață generalul de ar
mată în rezervă Iacob Teclu.

Născut la 9 mai 1899 în Bucu
rești, a urmat cursurile 
militar, apoi ale școlii 
de ofițeri de infanterie, 
a absolvit-o în 1917.

Devenind ofițer, și-a
carierei militare întreaga ener
gie și putere de muncă. în pri
mul război mondial a participat 
la luptele purtate de armata 
română împotriva dușmanilor 
invadatori, distin- 
gîndu-se prin 
priceperea și des
toinicia cu 
și-a condus 
unitatea ce 
manda în 
gele încleștări din 
defileele Carpați- 
lor răsăriteni.

Desăvîrșindu-și 
pregătirea în 
Școala superioară 
de război, a ur
cat merituos trep
tele ierarhiei mi
litare.

Animat de pro
funde sentimente . 
integrat cu hoțărîre în 
cadrelor armatei române care, 
la chemarea Partidului Comu
nist Român, s-au alăturat luptei 
drepte a forțelor revoluționare, 
antifasciste pentru scoaterea 
României din războiul antiso- 
vietic și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei naziste. 
Membru al Partidului Comu-

’•sr-t.

DORIȚI SA CUNOAȘTEȚI CELE MAI FRUMOASE ZONE TURISTICE
DIN ȚARA IN PERIOADA SEZONULUI DE IARNĂ?

Daca nu v-ați hotârît încă, adresați-vă OFICII
LOR JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară, 
care organizează pentru dv. în această perioadă 
excursii pe cele mai atractive itinerare, cu auto
carul sau trenul.

Doriți să petreceți un concediu reconfortant în 
tr-una din stațiunile balneoclimaterice ?

OFICIILE JUDEȚENE'DE TURISM vă oferă în a- 
ceastă perioadă bilete pentru odihnă sau cură 
balneară în stațiunile balneoclimaterice : Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Căciulata, Călimănești, Olă- 
nești, Govora, Ocna Sibiului, Bazna, Buziaș, Her- 
culane, Moneasa, Geoagiu, Sîngeorz, Sovata, 
Tușnad, Lacu Roșu, Slănic Moldova, Vatra Dor 
nei, Eforie, Mangalia, Amara, Pucioasa.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 
50% la tariful transportului pe C.F.R. sau I.T.A.

care 
sub- 

o co- 
apri-

patriotice, s-a
rîndul

din anul 1943, 
din Însărcinarea 
intensă activitate

nist Român 
a desfășurat, 
partidului, o 
pentru constituirea, pe teritoriul
Uniunii Sovietice, a diviziei de 
voluntari „Tudor Vladimirescu" 
— mare unitate românească

CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL MINISTERULUI APĂRĂRII 

NATIONALE

încetarea din viată a 
lului de armat| Iacii

COMITETUL ORGANIZATORIC 
j AL VETERANILOR

BIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST



Situația din Ecuador
• Demisia președintelui Guillermo Rodriguez 
Lara • Atributele conducerii au fost remise unui 

comandament comun al forțelor armate
/Președintele Ecuadorului, ge

neralul Guillermo Rodriguez 
Lara, și-a prezentat duminică 
demisia remițînd atributele con
ducerii unui comandament co
mun al forțelor armate — in
formează un comunicat oficial, 
dat publicității la Quito.

Potrivit comunicatului, coman
danții celor trei armate, vice
amiralul Alfrec1 1 Poveda Burba- 
no, comandantul general al ma
rinei, generalul Luis Leoro Fran
co, comandantul armatei aerului 
și generalul Guillermo Duran

Ample acțiuni 
revendicative in Spania

Climatul de tensiune socială 
din Spania, marcat de organi
zarea unor ample acțiuni reven
dicative ale oamenilor muncii, 
continuă să se accentueze, a- 
preciază agenția France Presse, 
intr-un amplu material consa
crat situației din această țară.

Deși importanta grevă a sala- 
riaților de la depoul madrilen 
s-a încheiat, vineri seară, prin 
satisfacerea revendicărilor pre
zentate de sindicate, diverse or
ganizații sindicale nerecunoscute 
de autorități au lansat un apel 
la declanșarea — luni —a unei 
greve generale la Madrid, în 
sprijinul mișcărilor care au pa
ralizat deja cîteva importante 
întreprinderi industriale ale ca
pitalei.

Citind surse sindicale spanio
le, agenția France Presse arată, 
pe de altă parte, că, numai la 
Madrid. aproximativ 100 000 
muncitori au fost deja nevoiți să 
înceteze lucrul. în urma hotărî- 
rii de închidere a unor impor
tante întreprinderi — intre care 
cele de asamblare a automobile
lor „Chrysler“ (12 000 de mun
citori) și ,,Standard Electrica- 
ITT“ (14 000 de milcitori). Ac
tivitatea a încetat, de asemenea, 
in unele uzine din suburbiile 
capitalei spaniole.

Mișcarea grevistă are ca obi
ectiv principal sprijinirea re
vendicărilor salariaților în ac
tuala perioadă de reînnoire a 
contractelor colective de muncă. 
Se apreciază astfel că numai în 
luna în curs urmează să fie re
înnoite aproximativ 600 de astfel 
de convenții, care privesc 1.5 
milioane salariați.

Climatul social — scrie în con-

Măsuri împotriva 
poluării morale

• LIMA — Guvernul1 pe
ruan a interzis introducerea în 
țară a oricăror publicații al 
căror conținut poate să a- 
fecteze „climatul moral, in
telectual și civic al poporu
lui peruan“. Este interzis, de 
asemenea, importul publica
țiilor care pot aduce preju
dicii moștenirii culturale și 
istoriee peruane.

Conform acestei hotărîri, 
Ministerul Comerțului este 
singurul organism de stat 
care poate aproba importul 
și desfacerea în țară a revis
telor și altor publicații stră
ine.

• PARIS — Vameșii fran
cezi au descoperit, cu prilejul 
verificării încărcăturii unui 
camion la granița cu Belgia, 
numeroase filme, reviste și 
alte tipărituri pornografice 
ce urmau să fie introduse în 
țară. Valoarea acestora este 
apreciată la 200 000 franci.

Se apreciază că este cea 
mai mare captură de astfel 
de materiale realizată vreo
dată de vameșii francezi.

Declarație a ministrului 
de externe al R.P. Angola

într-o declarație făcută la 
Addis Abeba, ministrul de ex
terne al Republicii Populare 
Angola. Eduardo dos Santos, a 
arătat că în prezent principala 
sarcină a țării sale constă în 
m’obilizarea maselor populare 
pentru respingerea agresiunii 
organizate de Republica Sud-A- 
fricană în scopul impunerii do
minației străine in Angola. 
Totodată, el a exprimat speranța 
că Organizația Unității Africane 
va recunoaște în cadrul reu
niunii sale extraordinare R.P. 
Angola, va condamna ferm răz
boiul de agresiune dus de re
gimul rasist din R.S.A. în An
gola și va găsi modalități prin 
care să acorde ajutor R.P. An
gola în izgonirea cotropitorilor.

CURSA ? Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

LUNI, 12 IANUARIE 1976

PATIMA — Gala filmului româ
nesc : Scala (ora 20) ; Favorit 
(ora 18).

CIRCUL: Scala (orele 9; 10,30; 
12; 13,30). Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

COLȚ ALB: Favorit (orele 9.154 
11,30; 13,45), Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

ANNA .KARENINA-: Timpuri 
Noi (orele 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 
19,45).

Arcentales, comandantul arma
tei terestre au alcătuit un orga
nism denumit Consiliul suprem 
de guvernămînt. Acesta este pre
zidat de comandantul general al 
marinei.

Consiliul suprem de guvernă
mînt a decretat instaurarea in
terdicțiilor de circulație și a le
gii marțiale. Totodată, s-a pre
cizat că rămîne in vigoare con
stituția ecuadoriană din 1945 și 
că vor fi respectate toate anga
jamentele internaționale ale 
tării.

tinuare France Presse — s-a în
răutățit, sîmbătă, la Madrid, 
prin arestarea a 19 lideri sindi
cali reprezentînd sindicatele 
„oficiale“ sau Comisiile munci
torești nerecunoscute de la în
treprinderile „Standard Electri
ca“, „Siemens“, „Klevinator“, 
„Fiat“ și „Pegaso“.

în capitala Spaniei a avut 
loc, in aceeași zi. o manifesta
ție la care au luat parte cîteva 
mii de muncitori de la uzinele 
„Chrysler“ și „Standard Electri
ca“, in semn de protest față de 
politica salarială și a creșterii 
șomajului. Poliția a intervenit 
pentru dispersarea manifestanți- 
lor, operind arestări. .

Acțiunile sociale s-au extins și 
în numeroase regiuni ale Spa
niei. Membrii Gărzii Civile au 
intervenit pentru a evacua uzi
nele ocupate de manifeștanți. 
La Barcelona, aproximativ 3 000 
de salariați de la Societatea de 
telefoane au încetat, sîmbătă, 
lucrul, numărul participanților 
la astfel de acțiuni atingînd, în 
orașul Malaga, 25 000 persoane.

— ooc notes -
„Concorde“ - dincolo 

de o licență...
„Concorde“, ultima creație aeronautică franco-britanică, 

avionul supersonic de pasageri, născut intre disputele poli
tice, economice și financiare ale celor două țări constructoare, 
încercat in mai multe zboruri intercontinentale experimenta
le, este in prezent obiectul unui adevărat proces public ce 
se desfășoară la Washington. Rezultatele acestei bătălii, deru
late in prezența secretarului american al transporturilor, 
William Coleman, vor trebui să influențeze, favorabil sau 
nefavorabil, eliberarea licenței pentru „Concorde“ de a sur
vola teritoriul sau a ateriza pe aeroporturile din S.U.A. Eve
nimentul in sine nu a trecut neobservat...

Soarta comenzilor pentru avion depinzind in mare măsură 
de dreptul de a efectua curse pe noul continent, de prețul 
transportului. Dar, dincolo de interesele companiilor proiec
tante și constructoare, de caracterul tehnic al negocierilor, in 
S.U.A. „Concorde“ este privit ca un intrus, intr-un domeniu 
in care marile companii aeronautice americane continuă să 
creadă că dețin supremația. De înțeles poate nervozitatea pre
sei londoneze sau pariziene, care in așteptarea verdictului — 
ce va fi cunoscut peste circa 30 de zile — publică o suită de 
articole cu titluri de genul „Proces public pentru Concorde", 
„Guvernul american organizează o confruntare in jurul su
personicului franco-britanic“, „O bătălie politică, economică, 
ecologică". Le Monde nota de pildă că disputele nu se referă 
direct doar la soarta supersonicului, ci ar fi implicate forțe 
din Congresul S.U.A.. importante firme particulare etc. După 
cum se știe, in ultimii ani, Congresul, cu o majoritate demo
crată, încearcă, uneori nu fără succes, să limiteze puterile 
Casei Albe in numeroase domenii de activitate, in special in 
cele vizind politica externă, economică și militară a S.U.A. 
De astă-dată. alegind drept „cal d,e bătaie“ (Le Monde) a- 
vionul franco-britanic, Camera Reprezentanților a cerut un 
termen de 6 luni pentru probarea aeronavei. Argumente in 
defavoarea sa : zgomotul și poluarea. Erau obiecții cunoscute 
de multă vreme. Insă puteau congresmen-ii să uite că 1976 
este un an electoral și că o bună parte din voturi vor putea 
proveni din partea asociațiilor proprietarilor de terenuri și 
locuințe din zona marilor aeroporturi unde se preconizează a 
ateriza „Concorde“ ? In ceea ce privește firmele particulare, 
se zvonește că acestea ar finanța grupele de ecologi care se 
opun zborurilor aeronavelor „Concorde“. Se spune în acest 
sens că companiile aeriene, intre care unele cu deficite anuale 
evaluate la 100 milioane dolari, nu pot vedea cu ochi buni 
cum concurența vest-europeană iși poate adjudeca dintr-un 
foc ciștigurl nete de 20 de milioane dolari numai de pe urma 
utilizării aparatului franco-britanic.

In opinia unor observatori, argumentația acestor firme nu este 
fundamentală; in fapt ele s-ar lansa in alte'speculații, mult 
mai subtile : avionul va capota economicește el însuși și a- 
tunci industria americană va putea (de ce nu ?) să constru
iască un alt 'model mai mare și mai rentabil. Atunci de ce 
să se „învenineze“ relațiile cu aliații vest-europeni ? Și, in 
timp ce disputa e alimentată pe rind de protagoniști, un fapt, 
recent dezvăluit, amplifică și mai mult incertitudinile. Infor
mații provenind din cercurile oficiale americane ar indica 
„fidelitatea față de spiritul schimbului de scrisori din 1973, 
dintre Nixon, Heath și Pompidou“, scrisori al căror conținut
— se pare legat de soarta avionului — a rămas necunoscut. 
In acest context, se așteaptă trecerea celor 30 de zile, termen, 
după care, cine știe, „Concorde“ va putea marca sau nu un 
punct pe lungul și anevoiosul său drum spre liniile aeriene 
comerciale americane. Pentru observatorii politici, viitorul 
răspuns al Washingtonului semnifică cu totul altceva : prilej 
de confirmare sau infirmare a unei antante anglo-franco- 
americane pusă la îndoială de prea multe ori, cină intere
sele au fost divergente, pentru a fi crezute...

I. TIMOFTE

CUM SĂ-L ÎNECAM PE Dr. 
MRACfîK : Doina (orele 18,15; 
20.15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE W. DISNEY : Doina (orele 
9,30: 11,15; 13; 14,45; 16,30).

ALARMA ÎN DELTA : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18; 20), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
•18,15: 20,15), Flamura (orele 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI : Sala 
Palatului (ora 20,15), Patria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,45).

SOARTA AUREI $1 ARGENTI
NEI — Central (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30).

PIRAȚII DIN METROU : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 9: 
11,15: 13.30: 16; 18,15; 20.30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20,30),  Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

întilnire 
româno- 

iordaniană
Duminică dimineața, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., împreună cu tovarășul 
Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii Socia
liste România, s-au întilnit cu 
Hassan Ibn Talal, prinț moșteni
tor al Regatului Hașemit al Ior
daniei.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări, îndeosebi în domeniul eco
nomic, precum și unele proble
me ale situației internaționale 
actuale.

Reuniunea unor organisme 
ale F.M.I. și B.l.R.D. 
ÎNTREVEDERI ale ministrului ROMÂN AL FINANȚELOR

La Kingston, Jamaica, au 
avut loc lucrările celei de-a 5-a 
reuniuni a Comitetului interi
mar al Fondului Monetar Inter
național și a Comitetului pentru 
dezvoltare F.M.I.-B.I.R.D., la 
care a participat și o delegație 
din țara noastră, condusă de 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor.

Cu acest prilej, șeful delega
ției române a avut întrevederi 
de lucru cu Hendrick Johannes 
Witteveen, directorul general 
al F.M.I. și cu Robert McNa
mara, președintele Băncii In
ternaționale de Reconstrucție și 
Dezvoltare.

MUȘCHETARUL ROMÂN : Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20).

POLIȚISTA : Victoria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20.30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Unirea (orele 15,45; 19).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL î 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 20).

J. D. CAHILL : Dacia (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Gloria 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18,15;
20,30).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT 8 
Rahova (orele 15,45; 18; 20,15).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Bucegi (orele 15.45; 
18; 20).

POVESTE NETERMINATĂ : Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

Consultări pentru 

soluționarea crizei 
de guvern in Italia

Direcțiunile principalelor par
tide politice italiene s-au în
trunit zilele acestea pentru a 
examina situația creată după 
demisia guvernului de coali
ție democrat-creștin-republican, 
condus de .premierul Aldo Moro.

Liderii politici vor informa 
luni și marți, în cadrul consul
tărilor de la Palatul Quirinale 
pe președintele Italiei. Giovamli 
Leone, asupra concluziilor par
tidelor lor privind soluționarea 
crizei guvernamentale.

Din primele indicații furnizate 
presei rezultă că majoritatea 
partidelor se pronunță Împotriva 
dizolvării parlamentului, și orga
nizării de alegeri anticipate. în 
mod normal, alegerile legislative 
italiene trebuie să aibă loc în 
cursul anului viitor.

Criza guvernamentală a înrău
tățit situația pe plan economic 
și social, și așa destul de gravă. 
O serie de proiecte privind re
dresarea economică a țării și. 
mai ales, dezvoltarea regiunilor 
din sud (Mezzogiorno) și com
baterea șomajului continuă să 
rămînă blocate. Rata șomajului 
în Italia este dintre cele mai 
ridicate din perioada postbelică, 
afectînd. potrivit cifrelor oficia
le, șapte la sută din forța de 
muncă a țării. Sindicatele apre
ciază că alte 300 000 de salariați 
numai din orașul Torino se află 
in prezent in pericol de a îngro- 
șa rindurile celor fără loc de 
muncă.

Totodată, ministrul finanțelor 
al României a avut convorbiri 
cu William Simon, ministrul fi
nanțelor al S.U.A., Pierre Four
cade, ministrul economiei și fi
nanțelor al Franței, Emilio Co
lombo, ministrul trezoreriei al 
Italiei, Momcilo Țemovici, se 
cretar federal pentru finanțe al 
R.S.F. Iugoslavia, și Karl Otto 
Pohl, secretar de stat la Minis
terul Finanțelor al Republicii 
Federale Germania, in probleme 
privind ordinea de zi a reuniu
nii celor două comitete, precum 
și în probleme privind relațiile 
bilaterale dintre România și 
țările respective.

INCIDENTE VIOLENTE 
LA BEIRUT

în capitala Libanului situația 
continuă să se mențină încor
dată. La Beirut și în împreju
rimile sale s-au înregistrat noi 
schimburi de focuri de arme 
automate și tiruri de artilerie, 
în numeroase cartiere au izbuc
nit noi incendii.

Incidente violente s-au semna
lat duminică în zona centrală a 
Beirutului din cartierul marilor 
hoteluri.

S-au semnalat ciocniri și 
schimburi de focuri între grupă
rile rivale și în apropierea ora
șului Tripoli. în zonele localită
ților Kobbe și Zgorta, precum 
și în alte centre populate.

Liderii politici libanezi conti
nuă contactele în vederea găsi
rii căilor pentru ieșirea țării din 
îndelungata criză, care s-a sol
dat cu imense pagube materiale 
și pierderi umane.

pe scurt
• CU PRILEJUL CELEI 

DE-A XXX-A ANIVERSĂRI a 
proclamării republicii, la Tirana 
a avut Ioc o adunare solemnă, 
în prezidiul adunării au luat Ioc 
Enver Hod.ja, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, Hadji Lleshi, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare, Mehmet Shehu, președinte
le Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de stat 
albanezi.

„Perpetuarea subdezvoltării are efecte profund negative asupra evoluției econo- 

micosociale a întregii omeniri, asupra progresului și civilizației tuturor popoarelor, 
asupra păcii generale, lată de ce putem aprecia că existența, pe de o parte, a 

unui grup de țări bogate, puternic dezvoltate, și, pe de altă parte, a unor țări să

race, slab dezvoltate, este o problemă fundamentală a zilelor noastre; acumularea 
la un pol a unor bogății uriașe și adincirea la celălalt pol a sărăciei și mizeriei 

nu pot continua la infinit /"

NICOLAE CEAUSESCUi

Făurirea unei economii mon
diale eficiente și echitabile, ca 
rezultat al instaurării sistemului 
preconizat de noile relații eco
nomice internaționale, are ca 
punct de plecare fenomenul sub
dezvoltării, în care se reflectă 
proporțiile inechității economice 
și sociale existente în lume as
tăzi. In ciuda eforturilor depuse 
pe plan național și internațio
nal, numeroase cercetări și di
ferite foruri mondiale sint nevoi
te să constate adincirea decala
jelor economice, accentuarea 
disproporțiilor în ceea ce pri
vește gradul de dezvoltare a 
țărilor lumii.

De la sfîrșitul celui de-al doi
lea război mondial, timp de pes
te un sfert de secol,' economia 
mondială în ansamblu s-a ca
racterizat prin creștere dar fără 
a exista capacitatea de a trans-

Cifre, date, statistici care
• Venitul mediu anual pe locuitor în țările 

industrializate ajunge la peste 6 500 dolari. In 
țările sărace acesta se cifrează în jurul a 100 
de dolari, adică circa 30 de cenți pe zi.

• Un număr de 25 de țări ale lumii au fost 
clasificate de O.N.U. ca fiind „cel mai slab 
dezvoltate". In 1970 aceste țări, cu o popu
lație de peste 148 milioane de locuitori, aveau 
un produs național brut per capita de numai 
85 de dolari anual. Gradul lor de alfabetizare 
a fost evaluat la 11,6 la sută, speranța medie 
de viață la 40 de ani, iar un medic revenea la 
40 000 de oameni.

® Pentru un miliard de oameni ai planetei 
noastre, ce dispun de un venit anual sub 200 
dolari, consumul energetic nu reprezintă decît 
1 la sută din consumul de energie ce revine 
unui locuitor al S.U.A.

• Puterea de cumpărare a țărilor în curs de 
dezvoltare este supusă unui proces continuu 
de eroziune. Pentru 25 tone de cauciuc natu
ral exportat, o țară în curs de dezvoltare putea 
importa în 1960 un număr de 6 tractoare. între 
1964—1969 pentru aceeași cantitate de cau-

Contraste ale lumii contemporane

Consecințe ale stării de subdezvoltare, de inechitate din lume:fa un pol sute de milioane de oameni lipsiți de beneficiile 
civilizației moderne, de condiții umane de viață, iar la celălalt pol opulența, cheltuielile neraționale, risipa.

Grupa) realizat de RODICA ȚEPEȘ

Principalele cauze ale cancerului
La Lyon s-a des

chis sesiunea anuală 
a 'Centrului interna
țional de cercetări a- 
supra cancerului. Du
pă ce au audiat ra
portul anual prezen
tat de directorul cen
trului, dr. John Hig- 
ginson, participanții 
au aprobat conclu
ziile acestuia asupra 
principalelor cauze 
ale cancerului, care

sint tutunul, băutu
rile alcoolice, anu
mite regimuri ali
mentare, precum și 
expunerea intensă la 
lumina solară. Reie
se, de aici, că fie
care persoană poate 
în mod individual să 
contribuie la redu
cerea riscului de a 
se îmbolnăvi de o 
formă sau alta de 
cancer.

LUNI, 12 IANUARIE 1976

Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : CER CUVÎNTUL LA... 
DIVERSE — ora 19,30: Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
NOCTURN — CU CIT CINT ATITA 
SÎNT — ora 21,30.

LUNI, 12 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Emisiune 
în limba maghiară ; 19,00 Con
temporanele noastre ; 19,20 1 001
de seri ; 19,30 Telejurnal ; 20.00
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs pentru tineri interpret! de 
muzică populară ; 20,55 Acești ti- 

fera această expansiune într-o 
măsură mai substanțială — 
așa cum era necesar — 
majorității populației lumii, ce
lor circa 2,6 miliarde de oa
meni care, trăiesc in țările în 
curs de dezvoltare. In toți acești 
ani creșterile economice au fost 
in principal absorbite de partea 
unei fracțiuni minoritare a uma
nității, țările dezvoltate. De aici 
și constatarea atît de des reluată 
in ultimii ani că „cei bogați au 
devenit mai bogați, iar cei să
raci, mai săraci". Originea ine
chităților existente în configura
ția social-economică și politică 
a lumii trebuie căutată în înde
lungata perioadă în care hege
monia colonială a dus1 la jefui
rea și irosirea bogățiilor fostelor 
colonii. In același timp însă, nu 
trebuie scăpat din vedere că e- 
forturile statelor care au pășit pe

S-a subliniat, de 
asemenea, că, deși 
riscurile pe care le 
prezintă poluarea in
dustrială a mediului 
ambiant rămin im
portante. ele sînt to
tuși mai reduse de
cît cele la care se 
expun în mod vo
luntar unii oameni 
— în primul rind 
prin fumat.

nerl ai’„Cetății de foc" — repor
taj realizat la întreprinderea 
constructoare de mașini Reșița ;
21.10 Publicitate ; 21,15 Roman 
foileton : Forsyte Saga — o pro
ducție a televiziunii engleze. Epi
sodul III : „In căutarea fericirii“ |
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 Telex ; 17,05 Cîntecele
noastre. Interpretează corul Fi
larmonicii „Banatul“ din Timi
șoara ; 17,30 Film artistic : Un 
hectar de cer. Producție a stu
diourilor cinematografice italiene. 
Premieră TV cu Marcello Mastro
ianni, Rossana Schlaffino, Salva
tore Cafiero ; 18,55 Publicitate ;
19,00 Mic concert de muzică ușoară 
românească ; 19,20 1 001 de seri ; 
19.30 Telejurnal ; 20,00 Film serial 
pentru copii : Daktari (reluare) ; 
20,25 Craiul codrilor. Documentar : 
20,45 Telex ; 20,50 Biblioteca pen
tru toți ; 21,45 Orarul de iarnă. 
Despre funcționarea miiloacelor 
de transport cate fac legătura în
tre Capitală și localitățile limi
trofe ; 22,05 Seară Bach — triplu 
concert. 

calea unei dezvoltări independen
te rămîn, în bună măsură, ine
ficiente datorită perpetuării prac
ticilor neocolonialiste, imperia
liste, lipsei unor condiții interna
ționale adecvate și slabei fi
nalități a unor acte întreprinse 
la scară mondială în favoarea 
lor, la care se adaugă apariția 
unor forme noi de oprimare. 
Toate acestea au contribuit, în 
mod substanțial, la menținerea 
și adincirea prăpastiei dintre 
„dezvoltați" și „subdezvoltați".

Date fiind proporțiile subdez
voltării prezente în lumea con
temporană - un spor de produs 
intern brut de 5,5 ori mai mic 
pentru aproximativ două treimi 
din populația Terrei - ele au 
generat o accentuare a inegali
tăților, a decalajelor, adică în 
fond a creat, în continuare, să
răcie în vaste zone ale lumii. 

reflectă realități dureroase
ciuc natural obținea 3,5 tractoare, urmînd ca 
în 1975 acest schimb să ajungă la 2 tractoare.

• Numai unul din circa 40 de copii înscriși 
în învățămîntul primar din școlile „lumii a treia" 
ajung să parcurgă întreaga filieră a procesului 
de învățămînt. Analfabeții adulți au reprezentat 
în 1960 81 la sută din populația Africii, iar în 
1970 aproape 74 la sută din aceasta.

• Mortalitatea infantilă este în țările sărace 
de 4 ori mai mare decît în statele dezvoltate, me
dia de viață este cu 40 la sută mai mică, iar 
20-25 la sută dintre copii mor înainte de a fi 
atins vîrsta de 5 ani. Numărul analfabeților este 
în prezent de 800 000 000, cu 100 000 000 mai 
mare decît în urmă cu două decenii. în unele 
dintre aceste state numărul medicilor este de 
1 la 50 000 de oameni.

® Țările dezvoltate, în care trăiește o treime 
din populația Terrei, consumă nouă zecimi din 
aprovizionarea totală cu metale neferoase, pa
tru cincimi din petrol și cauciuc natural, jumă
tate din bumbacul brut, uleiurile vegetale și 
zahăr.

• CONSTRUCȚIE ROMANĂ LA TIPAZA. Săpăturile arheolo
gice efectuate la Tipaza, localitate situată la circa 80 km. vest 
de Alger au dus la descoperirea unei construcții datînd din 
timpul epocii romane. După degajarea terenului pînă la o adîn- 
cime de cinci metri, arheologii au scos la iveală două boite con
struite din cărămidă suprapusă, aceste construcții servind, după 
toate probabilitățile, unor lucrări de canalizare. La un nivel și 
mai adine au fost apoi descoperite zidurile canalului central. 
Potrivit primelor estimări, la Tipaza a existat un important cen
tru al civilizațiilor romane, care își avea tei mele în punctul in 
care s-au efectuat săpăturile. • PRIMUL TURBOGENERATOR 
SOVIETIC DE 500 000 DE KW. Specialiștii din Harkov, principa
lul centru industrial al Ucrainei, au construit primul turbogene
rator sovietic cu o capacitate de 500 000 de kilowați. Agregatul a 
trecut cu succes probele tehnologice și urmează să fie în cu- 
rînd instalat la centrala atomoelectrică de la Novovoronejsk. 
Acest puternic turbogenerator poate să asigure singur satisfa
cerea necesităților de energie electrică ale unui oraș cu un mi
lion de locuitori. • EPIDEMIA DE HOLERA care s-a declanșat 
în unele părți ale provinciei Nyanza. lingă lacul Victoria, in 
nordul Kenyei, a provocat deja 9 morți, iar 70 de persoane con
taminate de această boală sînt spitalizate, s-a anunțat sîmbătă 
la Nairobi. O epidemie similară, survenită în aceeași regiune, în 
decembrie 1974, a făcut 38 de morți și a contaminat 2 700 de 
persoane. Echipe medicale acționează zi și noapte pentru a îm
piedica răspîndirea maladiei, iar ministrul kenyan ' 
James Osogo, s-a deplasat la fața locului pentru a 
personal luarea măsurilor adecvate. • POPULAȚIA 
STATELOR UNITE a continuat să se reducă între 
1974, cauza principală a acestui proces constituind-o 
situației micilor fermieri, în special a celor de culoare, care au 
fost nevoiți să se îndrepte spre orașe în vederea găsirii unui loc 
de muncă. Potrivit statisticilor oficiale, totalul persoanelor din 
zonele rurale era de 9,7 milioane în 1970, de 9,3 milioane în 1973 
și de 8,9 milioane în 1974. Printre cei afectați direct de o ase
menea tendință s-au numărat de asemenea tinerii. TELEVI
ZORUL ÎN MINIATURĂ — care va putea fi purtat la mînă, ca 
un ceas, a intrat în domeniul realului — afirmă cercetătorul a- 
merican John Mysing. El a apreciat că rămîne doar o chestiune 
de timp și de investiții materiale pentru ca noua realizare teh
nică să poată intra în producție de serie. John Mysing a ară
tat că televizorul în miniatură a putut fi construit cu ajutorul 
cristalelor lichide, utilizîndu-se capacitatea acestora de a reflecta 
lumina în același fel ca și cristalele. Compania „Hugjes Air
craft“ din California produce în prezent „elemente“ formate din 
două plăci de sticlă, avînd fiecare suprafața de 12,9 cm pătrați, 
între care se află „o pinză“ de cristale lichide ; branșate la un 
receptor de televiziune, ele reproduc imaginile televizate în alb 
și ne.gru.

Dacă la începutul secolului, ol 
XVIII-lea în țara considerată cea 
mai bogată, venitul pe locuitor 
nu era decît de 5 ori mai mare 
decît cel din țara cea mai să-, 
racă, astăzi această proporție 
este de 40 : 1. Excesul de bogă
ție la un pol și de sărăcie la al
tul, face ca 2/3 din omenire să 
trăiască în mizerie, în condiții 
nedemne de cuceririle epocii 
contemporane.

Cercetarea ponderilor celor 
două grupuri de țări în diviziu
nea internațională a muncii a- 
rată că înlăturarea inechității 
actuale trebuie să înceapă cu 
crearea condițiilor pentru o par
ticipare activă, deplină și echi
tabilă a țărilor în curs de dez
voltare la producție, consum, 
comerț, la relațiile financiare, 
precum și la formularea și apli
carea deciziilor care intere
sează întreaga omenire. A- 
pare deci necesar, în relațiile 
internaționale, ca eficiența cu
mulată cu echitatea să constituie 
o linie de conduită permanentă 
și consecventă pentru instaura
rea unei ordini economice inter
naționale drepte, acceptabile, în 
care fiecărui popor îi va fi asi
gurat un nivel de viață compa
tibil cu condiția demnității u- 
mane, edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

al sănătății 
supraveghea 
RURALA A 
anii 1970 și 
deteriorarea
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• DELEGAȚII LA CON
FERINȚA de la Nuernberg a 
Uniunii sindicatelor din R.F. 
Germania, reprezentînd a- 
proximativ 120 000 de mun
citori din industriile con
structoare de mașini, chimi
că și poligrafică, s-au pro
nunțat pentru reducerea chel
tuielilor militare ale țării. 
Ei au relevat că un aseme
nea pas ar fi conform prin
cipiilor proclamate la Con
ferința pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Declarații în care au re
levat că reducerea cheltuie
lilor militare corespunde in
tereselor vitale ale clasei 
muncitoare, ale tuturor oa
menilor muncii din R.F. 
Germania au făcut, de ase
menea, participanții la o 
conferință sindicală desfă
șurată la Frankfurt pe Main.

• ITALIA A RATIFICAT 
Convenția cu privire Ia elimina
rea discriminării rasiale sub toa
te formele sale, adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 
21 decembrie 1965 și intrată în 
vigoare la 4 ianuarie 1969.

MARELE GATSBY : Giulești (o- 
rele 9.30; 12.30; 16; 19,15), Lira (o- 
rele 15,30; 19).

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE | 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Co- 
troceni (orele 9,30; 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20,15).

SEARA CELEI DE A ȘAPTEA 
ZILE : Pacea (orele 16; 18; 20).

EVADATUL : Volga (orele 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15), Miorița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20).

TRESTIA : Crîngași (ora 17).
AMORUL VRĂJITOR : Arta (o- 

rele 15,30; 17,45; 20).
CÎNTECELE MĂRII : Moșilor (o- 

rele 16; 18; 20).
SPLENDOAREA PULBERII : Vi- 

tan (orele 16; 18; 20).
CERCUL MAGIC : Popular (ore

le 15,30; 18; 20,15), Cosmos (orele 
15.30; 18: 20.15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Progresul 
(orele 16; 18, 20) .

ÎNTOARCEREA LUI MAGE-
LLAN : Munca (orele 16; 18; 20).

40 362


