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cial. Această acțiune va trebui să constituie, 
de asemenea, un obiectiv permanent în întrea
ga economie națională, acționîndu-se în pas cu 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mo
derne.

Comitetul Politic Executiv a discutat și apro
bat propuneri pentru stabilirea unor prețuri 
limită atît la locuințele care se construiesc din 
fondurile statului, cit și la contractarea locuin
țelor proprietate personală care se realizează 
cu sprijinul statului în credite și execuție. Co
mitetul Politic Executiv a hotărit ca aceste 
prețuri limită să fie reglementate prin Decret 
al Consiliului de Stat.

Au fost discutate și aprobate, de asemenea. 
Proiectul legii privind organizarea producției 
de legume și cartofi, precum și valorificarea 
legumelor, cartofilor și fructelor și Proiectul 
legii retribuirii muncii in unitățile agricole coo
peratiste, care, așa cum se știe, au fost supuse 
discuției publice. Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca ambele proiecte de legi să fie îna
intate spre dezbatere și aprobare Marii Adu
nări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a discutat și apro
bat unele măsuri privind îmbunătățirea orga
nizării, creșterea și diversificarea activității 
consiliilor intercooperatiste. Pentru a se asigura 
comunelor și satelor țării o dezvoltare complexă 
și în același timp unitară, s-a stabilit ca, în 
viitor, consiliile intercooperatiste să funcționeze 
ca centre de coordonare a activității cu carac
ter agricol, industrial, meșteșugăresc, de con
strucții și prestări de servicii, reunind atît uni
tățile cooperatiste, cit și unitățile de stat din 
raza sa de acțiune, acestea păstrîndu-și în con
tinuare personalitatea juridică și autonomia 
gestionară în execuția planului.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ținerea 
Congresului al III-lea al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție în luna 
martie 1977. în prealabil, vor avea loc adunări 
generale ale cooperativelor agricole de produc
ție și conferințe ale uniunilor județene, care se 
vor desfășura sub semnul intensificării efortu
rilor pentru întărirea economică și organizato
rică a fiecărei unități agricole cooperatiste, 
pentru sporirea aportului țărănimii cooperatiste 
la creșterea producției agricole, la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca în luna mai a anului 1977 să aibă 
loc primul Congres al Consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi și centrale industriale 
— manifestare de mare importanță în viața e- 
conomică și politică a țării, expresie grăitoare 
a adîncirii democrației noastre muncitorești, a 
participării oamenilor muncii la conducerea 
producției, in dubla lor calitate de producători 
și proprietari ai mijloacelor de producție. Con
gresul și adunările generale ale oamenilor 
muncii, care îl vor preceda, vor dezbate, pro
blemele fundamentale ale producției de bunuri 
materiale, ale economiei naționale, precum și 
problemele activității organismelor colective de 
conducere a întreprinderilor și centralelor.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat o hotărîre cu privire la 
promovarea unui număr mai mare de femei în 
activitatea organelor și organizațiilor de partid. 
Pentru aplicarea prevederilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973, în legătură cu creșterea 
rolului femeilor în viața economică și sporirea 
participării lor la activitatea social-politică a 
țării, Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
în comitetele județene, municipale, orășenești 
și comunale, precum și în comitetele și birou
rile de partid din întreprinderi, instituții și 
unități agricole, cel puțin 25 la sută din membri

să fie femei. Aceasta corespunde importanței 
tot mai mari pe care o au femeile în viața so
cietății noastre socialiste, participării lor tot 
mai intense atît in sfera producției materiale, 
cit și in activitatea politică, socială și culturală.

Comitetul Politic Executiv a examinat și so
luționat și alte probleme ale activității de 
partid și de stat.

*
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu privire 
la intilnirea și convorbirile purtate cu tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, cu ocazia inaugurării lucră
rilor de construcție a întreprinderii comune 
pentru producerea de mașini și utilaje grele 
Giurgiu—Ruse.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă a- 
preciere convorbirilor pe care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov le-au avut cu acest 
prilej, relevind importanța lor pentru promo
varea cooperării economice româno-bulgare, 
pentru o colaborare tot mai strinsă între țările 
și partidele noastre, atît pe plan bilateral, cît 
și in domeniul vieții internaționale.

S-a subliniat că, prin construirea întreprin
derii industriale comune Giurgiu—Ruse, se ma
terializează dorința comună a celor două țări 
de a se dezvolta cooperarea româno-bulgară in 
producție, in forme superioare. Au fost stabili
te măsurile ce se impun pentru a se asigura 
toate condițiile realizării la timp a importantu
lui obiectiv economic comun româno-bulgar, 
dezvoltării pe multiple planuri a colaborării 
dintre România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv consideră că pro
movarea susținută a relațiilor tradiționale ro
mâno-bulgare, întemeiate pe stimă și respect, 
pe avantaj reciproc și întrajutorare tovărășeas
că, servește operei de edificare a noii orînduiri 
în cele două țări, contribuie la creșterea forței 
socialismului, la crearea unui climat de pace, 
înțelegere și cooperare internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat apoi 
despre vizita de prietenie făcută in țara noas
tră de tovarășul Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.).

Comitetul Politic Executiv a salutat cu deose
bită căldură noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat care, prin 
rezultatele ei, aduce o contribuție de seamă la 
dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare, a solidarității dintre P.C.R. și 
O.E.P., ceea ce corespunde intereselor popoare
lor român și palestinean, cauzei păcii și înțe
legerii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

Exprimînd deplina solidaritate cu lupta po
porului palestinean pentru împlinirea aspirații
lor sale de libertate și independență, Comitetul 
Politic Executiv reafirmă hotărârea Partidului 
Comunist Român, a Republicii Socialiste Româ
nia de a acorda și în viitor întregul sprijin a- 
cestei lupte, de a întări legăturile de solidari
tate cu O.E.P., singurul reprezentant legitim 
al poporului palestinean, de a contribui la rea
lizarea unei păci trainice și drepte în Orientul 
Mijlociu.

Comitetul Politic Executiv subliniază din nou 
că realizarea unei păci drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu trebuie să se bazeze pe re
tragerea neîntirziată a Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate în urma războiului din 
1967, pe soluționarea justă a problemei palesti
niene, prin asigurarea exercitării drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului palestinean, 
inclusiv de creare a unui stat propriu, liber și 
independent, pe respectarea existenței suverane 
a fiecăruia dintre statele acestei zone.

Au îndeplinit planul anual

în ziua de 24 decembrie 1976 a avut Ioc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. prezidată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Pornind de la concluziile și sarcinile formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
din 2—3 noiembrie 1976 a Comitetului Central 
al P.C.R., Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
un raport privind rezultatele acțiunii de redu- 

'~cere a consumului de materiale Ia lucrările de 
construcții-montaj din industrie, agricultură și 
din domeniul social-cultural.

Comitetul Politic Executiv apreciază că a- 
eeastă acțiune pornită din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a pus în evidență noi posibi
lități de utilizare eficientă a importantelor fon
duri alocate pentru investiții, de reducere a 
consumurilor de oțel-beton și alte materiale, 
prin aplicarea unor tehnologii noi, folosirea pe 
scară largă a prefabricatelor și introducerea 
unor noi tipuri de materiale mai ieftine, spori
rea gradului de industrializare a lucrărilor și 
extinderea mecanizării.

Relevind că, în această perioadă, cadrele de 
conducere, specialiștii, oamenii muncii au des
fășurat o muncă rodnică, concretizată în propu
nerile de reducere a cheltuielilor materiale în 
construcții, Comitetul Politic Executiv consi
deră, totodată, că sînt necesare în continuare 
eforturi susținute pentru ieftinirea investi
țiilor. Comitetul Politic Executiv atrage 
atenția că acțiunea de identificare și pu
nere în valoare a posibilităților de re
ducere a costurilor de producție în activita
tea de construcții trebuie desfășurată și in 
viitor, constituind un obiectiv permanent al în
treprinderilor, institutelor de cercetări și minis
terelor. Comitetul Politic Executiv pune în fața 
arhitecților, proîectanților, constructorilor sar
cina de a acționa cu hotărîre în continuare 
pentru diminuarea consumurilor de materiale 
și costurilor de producție, pentru realizarea 
unor construcții industriale, agrozootehnice, 

^social-culturale cu o funcționalitate îmbunătă
țită, în condiții de eficiență tot mai înaltă.

Comitetul Politic Executiv își exprimă con
vingerea fermă că oamenii muncii, colectivele 
întreprinderilor, în frunte cu comuniștii, își vor 
pune întreaga capacitate creatoare in slujba 
îndeplinirii exemplare a acestor obiective 
de mare răspundere, în scopul înfăptuirii 
în cele mai bune condițiuni a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a politicii partidului de dez
voltare economică și socială a patriei noastre și 
ridicării necontenite a nivelului de trai și de 
civilizație al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a discutat și apro
bat Programul special pentru extinderea utili
zării maselor plastice și metalurgiei pulberilor 
în construcția de mașini și în alte domenii, care 
are la bază sarcinile stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., privind reducerea continuă a 
consumurilor de materiale, indicațiile și orien
tările date de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentele con
sfătuiri cu cercetătorii și tehnologii, precum și 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 
a.c.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
menite să asigure aplicarea pe scară largă a 
maselor plastice și a metalurgiei pulberilor. 
Ținînd seama de importanța deosebită pe care 
o reprezintă pentru economia națională folosi- 
rea cit mai largă a înlocuitorilor, s-a stabilit 

' ca fiecare minister, centrală industrială și în
treprindere să elaboreze planuri concrete de 
înlocuire a metalelor feroase și neferoase cu 
materiale plastice, în conformitate cu obiecti
vele și termenele prevăzute în Programul spe

JUDEȚUL BUZĂU
Oamenii muncii de pe me

leagurile buzoiene au înde
plinit sarcinile de plan pe a- 
nul 1976 la producția mprfă 
la data de 24 decembrie, iar 
planul producției globale cu 
șase zile înainte de termen. 
Peste 85 la sută din produc
ția suplimentară se obține pe 
seama creșterii productivită
ții muncii. Se vor produce în 
plus, între altele, peste 1 600 
tone sîrmă trasă, 1300 
tone plase sudate, 800 tone 
materiale de construcții din 
mase plastice, geam de dife
rite categorii, mobilier din 
lemn, confecții textile.

In telegrama adresată cu 
acest prilej de Comitetul ju
dețean Buzău al P.C.R., 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune, între altele: Ca urmare 
a politicii științifice a parti
dului și statului nostru de 
dezvoltare armonioasă a tu

turor județelor țării, încă din 
acest an județul Buzău reali
zează o producție globală in
dustrială de 10,6 miliarde lei, 
fapt ce ne va permite ca 'în 
1980 să atingem un nivel de 
circa 20 miliarde lei.

Vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
în prezent organizația ju
dețeană de partid, care nu
mără peste 64 000 de comu
niști, mobilizează toate forțe
le umane si materiale pen
tru pregătirea în cele mai 
bune condiții a producției lui 
1977, astfel ca încă din pri
mele zile ale anului planul 
să fie îndeplinit ritmic la toți 
indicatorii.

Folosim și acest prilej — 
se arată in telegramă —• pen
tru a da expresie sentimen
telor de adincă mulțumire și 
recunoștință pe care vi le 
adresează toți locuitorii din 
această străbună vatră de 

pămînt românesc și ne anga
jăm să muncim • cu întreaga 
noastră ..capacitate, creatoare 
pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al

JUDEȚUL IAȘI
Intr-o telegramă adre

sată de Comitetul jude
țean Iași al P.C.R.. C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune : 
Organizația județeană de 
partid Iași, colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile 
economice, raportează cu sa
tisfacție conducerii partidului 
și statului, dumneavoastră 
personal, îndeplinirea de că
tre industria județului, la 24 
decembrie a.c., a planului 
producției globale pe anul 
1976 — primul an al cinci
nalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Avansul de timp 
cîștigat va conduce la reali
zarea, pînă la sfirșitul anului, 
a unei producții suplimentare 
în valoare de circa 300 mili- 

XI-lea. a Programului parti
dului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

oane lei, care se va concreti
za, între altele, în 600 tone 
de oțel brut, 700 boghiuri, 
2 200 tone fire și fibre sin
tetice, 3 700 tone metanol, 
medicamente în valoare de 
80 milioane lei, mobilier in 
valoare de aproape 4 mili
oane lei, alte bunuri mate
riale necesare economiei na
ționale.

Militind permanent pentru 
traducerea în viață a hotări- 
rilor Congresului al XI-lea 
al partidului, a indicațiilor 
date de dumneavoastră, cu 
prilejul vizitei de lucru în 
județul Iași, vom munci 
neobosit pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a 
indicatorilor ce ne revin în
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anul 1977 și în întregul cin
cinal, vom acționa ferm pen
tru utilizarea mai bună a 
capacităților și suprafețelor 
de producție, folosirea mai 
eficientă a rezervelor mate
riale și umane de care dis
punem, asimilarea de noi 
tehnologii și produse cu pa
rametri superiori, punerea în 
funcțiune a noilor obiective 
industriale la termenele pla
nificate și în devans, pentru 
îmbunătățirea întregii noas
tre activități.

Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dum
neavoastră, mult știmate to
varășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul 
Iași, în frunte cu puternicul 
detașament al comuniștilor, 
nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor, pen
tru sporirea contribuției 
noastre la creșterea avuției 
naționale, la dezvoltarea mul
tilaterală a patriei și ridi
carea bunăstării întregului 
popor.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Abdel Rahman Khleifawi 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, în ziua de 24 decembrie, 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Si
riene. tovarășul Abdel Rahman 
Khleifawi care face o vizită 
oficială de prietenie in țara 
noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Manea Măhescu, 
prim-ministru al guvernului.

Premierul sirian a înminat to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj și i-a transmis un salut 
călduros. împreună cu cele mai 
bune urări din partea tovarășu
lui Hafez Ai-Assad. președintele 
Republicii Arabe Siriene, secre
tar general al PartiduluL Baaa 
Arab Socialist.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-a lost conferită Medalia jubiliară 

pakistaneză ..Oiiaid-I-Azanr4

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a fost distins cu 
Medalia jubiliară „Quaid-I- 

■ Azam“, conferită cu prilejul 
! împlinirii a 100 de ani de la 

nașterea lui Mohammad Aii 
| Jinnah, întemeietorul statului 

pakistanez.
Distincția a fost înmînată, în 

numele președintelui Comitetu
lui național de sărbătorire a 
centenarului ,,Quaid-I-Azam“, 
Zulfikar Aii Bhutto, prim-mi
nistru al Pakistanului, de am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, S. A. Moid, în cadrul unei 
solemnități care a avut loc la 
sediul Comitetului Central al 
P.C.R., în ziua de 24 decembrie.

La solemnitate au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Dumitru 
Popescu, Hie Verdeț, % Ștefan 
Andrei.

Adresîndu-se tovarășului
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea partidu
lui și statului nostru, ambasa
dorul S. A. Moid s-a referit mai 
intîi la semnificația comemoră
rii zilei de 25 decembrie 1976 
care marchează cea de-a 100-a 
aniversare a nașterii fondatoru
lui Pakistanului, Mohammad Aii 
Jinnah, numit pe drept cuvînt 
„Quaid-I-Azam“ — părintele 
națiunii pakistaneze.

Guvernul și poporul pakista
nez — a spus în continuare 
ambasadorul — doresc să aibă 
alături, cu prilejul acestui cen
tenar, guvernul și poporul 
României și oferă această me
dalie comemorativă „Quaid-I- 
Azam“ Excelenței Voastre în 
semn de recunoaștere a presti
giului internațional de care vă 
bucurați ca om de stat de mare 
valoare care și-a ridicat neobo
sit și cu putere glasul pentru 
instaurarea unei noi ordini 

, economice și politice interna
ționale. Politica principială pe 
care Excelența Voastră o pro
movează în scopul afirmării 
spiritului -de echitate, atît pe

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Burundi

Relatarea în pagina a 5-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat să se 
transmită tovarășului Hefez 
Al-Assad un călduros salut, 
multă sănătate, iar poporului 
sirian prieten urări de bună
stare, fericire și pace.

In cursul întrevederii s-a sub
liniat cu satisfacție faptul că 
relațiile româno-siriene cunosc 
o evoluție fructuoasă,' mereu 
ascendentă, apreciindu-se că un 
rol hotâritor în promovarea și 
adincirea lor continuă l-au avut 
întîlnirile și convorbirile la cel 
m&L înalt nivel, înțelegerile sta- 

Jailite, cu aceste prilejuri, ra
porturile personale prietenești 
dintre cei doi șefi de stat. Tot
odată, a fost manifestată dorin
ța comună de a se extinde și 
aprofunda colaborarea bilatera
lă in toate domeniile — politic, 

plan intern, cit și pe plan inter
național, a dobîndit o recunoaș
tere în lumea întreagă. Succe
sele dumneavoastră remarcabile 
puse în slujba progresului și 
prosperității țării dumneavoastră 
au contribuit la cauza generală 
a păcii și colaborării internațio
nale.

Un rol important și semnifi
cativ în promovarea păcii în lu
mea contemporană l-a constituit 
faptul că dumneavoastră v-ați 
pronunțat cu consecvență pen
tru o politică a dialogului în li
chidarea focarelor de tensiune 
internațională, pentru elimina
rea folosirii forței sau amenin
țării cu forța în reglementarea 
diferendelor internaționale, pen
tru respectarea suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor 
statelor, pentru neamestec în 
treburile lor interne, pentru 
promovarea cooperării interna
ționale, căutînd realizarea unei 
păci durabile și drepte între 
națiuni.

Conferirea medaliei comemora
tive „Quaid-I-Azam“ Excelenței 
Voastre reprezintă un simbol al 
relațiilor apropiate și prietenești 
care există între Pakistan și 
România. Aceste relații, bazate 
pe principiile înscrise în Decla
rația solemnă comună din ia
nuarie 1973, au rădăcini adinei 
în prietenia durabilă dintre cele 
două țări, relații care au fost 
consolidate de întîlnirile româno- 
pakistaneze la cel mai înalt 
nivel. Guvernul și poporul 
pakistanez sint recunoscătoa
re că sentimentele pe care 
le încearcă Pakistanul cu pri
lejul anului centenar „Quaid- 
I-Azam“ au fost împărtășite și 
sărbătorite în România în mod 
impresionant printr-o serie de 
manifestări oficiale, oferind încă 
o dată dovada bunelor relații 
și a cooperării multilaterale 
existente între țările noastre pe 
calea promovării păcii și cola
borării internaționale. Vă mul
țumesc ! (Aplauze). 

economic, tehnico-științific, cul
tural —, de a se realiza în cele 
mai bune condiții proiectele de 
cooperare, prevederile acordu
rilor și ale celorlalte documen
te româno-siriene, de a se i- 
dentifica noi sfere și modalități 
concrete de conlucrare reciproc 
avantajoasă, în folosul ambe
lor state și popoare, al progre
sului lor economic și social, al 
cauzei păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat convingerea că vi
zita în țara noastră a primului 
ministru al Siriei va contribui, 
prin rezultatele ei. la dezvolta
rea și adinei rea colaborării bi
laterale, a prieteniei dintre 
popoarele român și sirian.

(Continuare în pag. a V-a)

Lulnd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Domnule ambasador,

Aș dori să mulțumesc pentru 
medalia comemorativă închinată 
fondatorului Pakistanului liber, 
pe care mî-ați înminat-o în nu
mele președintelui Consiliului 
Național de sărbătorire a cen
tenarului, primul ministru 
Bhutto, cu prilejul zilei dum
neavoastră naționale. Consider 
aceasta ca o expresie a relații
lor prietenești dintre popoarele 
noastre, relații bazate pe prin
cipiile egalității, respectului in
dependentei și suveranității na
ționale, n\amestecului în trebu
rile internp și conlucrării active 
în scopul dezvoltării economico- 
sociale a celor două țări.

Doresc să remarc cu satisfac
ție faptul că colaborarea dintre 
țările noastre, întîlnirile la nivel 
înalt, precum și schimburile tot 
mai intense de delegații la dife
rite niveluri se desfășoară în 
cele mai bune condițiuni, în spi
ritul acordurilor și Declarației 
comune.

Poporul român, care el însuși 
a cunoscut vreme îndelungată 
dominația străină și a dus lupte 
grele pentru cucerirea indepen
denței naționale, cinstește pe 
fondatorul Pakistanului, ca pe 
toți luptătorii pentru indepen
dență și progres. Considerăm ca 
o îndatorire a noastră să întă
rim solidaritatea cu toate po
poarele care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru drep
tul de a fi libere și stăpîne pe 
destinele lor.

Considerăm că centenarul fon
datorului Pakistanului liber pri
lejuiește pentru poporul dum
neavoastră afirmarea voinței și 
hotărîrii de a lupta consecvent 
pentru lichidarea stărilor moște
nite de la vechea politică de do
minație și asuprire, pentru in
staurarea noii ordini economice 
și politice internaționale, pentru 
realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră.

Aș dori să interpretez înmi- 
narea acestei medalii ca pe o a- 
preciere a politicii României so
cialiste de colaborare activă cu 
toate statele lumii, de luptă con
secventă pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru realizarea 
păcii și colaborării internațio
nale.

Doresc, și cu acest prilej, să 
exprim hotărîrea României so
cialiste de a dezvolta continuu 
colaborarea cu Pakistanul, de a 
ridica nivelul relațiilor noastre 
în toate domeniile, în interesul 
celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii în întreaga lume.

Aș dori să urez poporului pa
kistanez prieten, care sărbăto
rește in aceste zile pe fondatorul 
Pakistanului liber, să obțină suc
cese tot mai mari în dezvoltarea 
sa economico-socială în întări
rea și consolidarea independenței 
și suveranității naționale.

De asemenea, mulțumesc căl
duros președintelui Comitetului 
Național, premierul Bhutto, 
pentru salutările și urările pe 
care mi le-a adresat și doresc 
să-i adresez, la rîndul meu, cele 
mai calde urări, un salut cordial 
și succes în întreaga sa activi
tate. Urez bunăstare și fericire 
întregului popor pakistanez. 
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, s-au în
treținut apoi, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cu ambasa
dorul Pakistanului.



Tineri artiști în FESTIVALUL
Expoziția tematică deschisă 

recent în sălile Muzeului de 
artă din Cluj-Napoca, organiza
tă de Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului 
Consiliul Culturii și 
Socialiste, Uniunea 
Plastici din Republica Socialistă 
România și Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, reunește 
200 de lucrări de 
sculptură, grafică, arte 
tive, aparținind tinerei 
ții de artiști. Criteriile 
ției de virstă n-au fost 
rigid. Reflexul pozitiv al 
pretării regulamentului în spirit 
și nu în literă s-a făcut resim
țit in perspectiva ceva mai omo
genă sub care sintem invitați să 
apreciem evoluția artistică a 
creatorilor, de la cei mai tineri, 
proaspeți absolvenți ai institu
telor de artă, pină la cei aflați 
în jurul virstei de 35 de ani, 
impuși deja conștiinței publice. 
Fericită ni se pare și ideea de 
a include pe simezele expoziției 
lucrările unor invitați, artiști 
prestigioși din generația de mij
loc ca : Ion Pacea, Viorel Măr
ginean, Traian Brădean, Virgil 
Almășan, Octav Grigorescu, Bră
duț Covaliu, Kovacs Zoltan, Dan 
Hatmanu, Ion Stendl, Frangois 
Pamfil, Corina Angheluță-Beiu. 
Vasile Kazar. Faptul este menit 
a da prestanță și ținută mani
festării, dar mai ales a sublinia, 
in chip practic, substanța co
mună a inspirației artiștilor con
temporani. înțelegerea rațiuni
lor modelatoare, formative ale 
operei de artă, ce situează toate 
generațiile de creatori intr-un 
front comun — generații anima
te de aceleași aspirații cărora 
le conferă întruchipări multiple, 
conform talentului fiecărui ar
tist.

Juriul a procedat cu necesara 
exigență nu numai la trierea și 
promovarea lucrărilor de valoa
re, ințelegind natura temei pro
puse intr-o mai largă, generoa
să și nuanțată accepțiune. Ast- 
fel, istoria, prin momentele sah 
simbolice, ni se relevă in multi
tudinea aspectelor abordate, ca 
voință^ a unei entități etnice de 
a-și făuri conștient destinul, ci 
aspirație seculară a unui popor 
spre independență națională, so
cială și statală. Din acest unghi, 
„secvențele" actualității stau 
constant sub aceeași lumină și 
aură istorică, ca etapă a împli
nirii năzuințelor, etapă in care 
națiunea investește același ero
ism și abnegație, in spiFi: con
structiv, etapă care ia numai 
contururile unui moment isto
ric, in evoluția întreg’.: noastre 
societăți spre țelurile propuse și 
visate. Domină in expoziție evo
cări ale războiului de indepen
dență (scene de luptă și portrete 
de ostași-eroi), ale răscoalei din 
1907, ale insurecției armate de 
la 1944, imagini ale ntco
tidiene. in fabrici, pe șantiere 
și ogoare, imagini in care se 
evidențiază efortul tinerilor, pa
tosul lor revoluționar. rezer
vele de romantism caracteris
tice virstei. Avem, dec:, czazia 
să constatăm maturitatea cu ca
re tinerii creatori „citesc" și e-

Comunist, 
Educației 
Artiștilor

circa 
pictură, 
decora- 
genera- 

selec- 
minuite 

inter-

vocă istoria, interesul lor acut 
față de propria generație, al că
rei profil complex este întregit 
in ansamblul atitudinilor artis
tice. Lucrările reprezintă, tot
odată, aportul pe care și-l aduc 
tinerii artiști la reușita Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". Cele mai convingătoare 
lucrări vor participa intr-o se
lecție antologică la fazele supe
rioare de desfășurare ale Fes
tivalului, in primăvara anului 
viitor.

Remarcăm, pe plan artistic, 
orientarea creatorilor către ima
ginea figurativă, lipsită de echi
voc, directă și clară, către etala
rea amănuntului realist, care 
dezvăluie adesea, credem, in 
chip elocvent o atitudine este
tică și morală semnificativă : 
cercetarea realității,, permanen
tul dialog cu viata. Același lu
cru îl putem surprinde, pe alte 
planuri, in alte moduri și cu 
alte efecte plastice in lucrările 
de inspirație istorică, unde sînt 
vizibile urmele cercetării inten
se a materialului 
care documentele 
șitele, nu 
menite a 
publicului 
dividuale,

iconografic pe 
îl conțin. Reu- 
la număr, sint 
in conștiința

puține 
valida 
nu numai vocații in- 
ci ți valențele unei

CINTAREA ROMÂNIEI

SCHULLER — „In luptă" (1877)DAN BIMBEA — „Mihai Viteazul
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VALORI CIVICE
ÎN PLASTICA TINERILOR
La Cluj-Napoca; Expoziția de artă plastică „Libertatea

națională și independența statală a României

in conștiința tineretului1'

arte funciar realiste, împlinite 
insă in variate ipostaze stilis
tice. Observăm, in același timp, 
că o asemenea atitudine artis
tică iși are. dat fiind tocmai 
profunzimea și larghețea în op- 

ni pe care le presupune, și 
Tinerii artiști, 
experimentați, 

uneori prea comod 
modele prestigioase ori recurg 
Ia soluții superficiale, cam pu
blicitare, deși iși propun a face 
picturi. Alteori, pricesc coeren
ta ca pe o capcană, asamblind 

după
nara-

10C-
lim-

ți 
dificultățile sale, 
ponte mai puțin 
urmăresc

detalii realiste, pictate 
gustul vechilor maeștri, in 
țiuni confuze, „profunde" 
mai prin lipsa unei idei 
pezi, care să le facă mesajul
viu, percutant, bogat in sensuri. 
Alături de asemenea tendințe

putem înregistra o suită de lu
crări subscriind aceleeași per
spective realiste, in chipuri di
verse însă, de la formularea 
eliptică mizind pe forța de aso
ciere a detaliilor și sugestivita
tea întregii soluții, pe sensibili
tatea desenului și a modulării 
pastei, pe expresivitatea rapor
turilor cromatice, pină la utili
zarea metaforei. Fără a indivi
dualiza o „direcție" sau alta, 
remarcăm avind in vedere va
loarea lucrărilor in care se con
topesc harul și buna stăpinire 
a mijloacelor pe : Pavel Alasu, 
Corneliu Antonescu, Dan Bim- 
bea, llie Ciortă, Zamfir Dumi
trescu. Nicolae Groza, Sorin 
Ilfoveanu, Irina Mimor, Ion 
Neagu, Bogdan Pietriș, Petru 
Popovici, Constantin Ritivoiu,

Mihai Horia Roșea, Doru Ro
taru, Elisabela Sepi. Grafica și 
artele decorative sint cu precă
dere figurative, intr-o manieră 
simbolică. Autorii au utilizat, cu 
notabile rezultate, „tehnica" 
montajului de imagini, alătu- 
rind simbolic epoci, oameni și 
preocupări. Imaginile vădesc 
fantezie, îndrăzneală, dar, tot
odată, un ferm rapel la datele 
existenței, la sensurile generoa
se pe care artiștii ,le-au surprins 
în viața socială și 
a societății noastre, 
lor aspiră deci la
efigiei. Am fi îndemnați să ci
tăm in aceste domenii numele 
citorva artiști : Ștefan Anasta- 
siu, Ianos Bencsik, Ianos Bitten- 
binder, Georgeta Bdrusz, Ser
giu Dinculescu, Adrian Dumi-

trache, Fedorov Lucreția, Fedo
rov Victor, Suzana Fintinaru, 
Gabriel Kazinczy, Wanda Mi- 
huleac, Simona Runcan, Moni- 
ca Vasinca (grafică), Carmen 
Groza, Carmen Matei, Vintilă 
Mihăescu, Angela Semenescu, 
Zoe Porumb-Vida (arte decora
tive).

In sculptură intilnim mai des 
lucrări de inspirație istorică, și 
mai ales portrete. Puține com
poziții dar acelea, trebuie să re
cunoaștem, de o reală calitate 
(Mihai Buculei, Corneliu Ca- 
marovsehi, Pavel Bucur, Virgil 
Mihăescu, Dumitru Cușa).

Acest fapt ne atrage atenția 
că domeniile sint disproporțio
nat reprezentate (aproape ju
mătate din expoziție conținind 
lucrări de pictură), in ciuda 
realei emulații existente in ca
drul fiecăreia dintre acestea. 
Mai observăm că o serie de ti
neri, care s-au impus deja, tlip- 
sesc din expoziție. Privind în an
samblu această manifestare pu
tem afirma că ne aflăm/in fața 
unei reușite. Prin care se ilus
trează 
muncii 
tinere, 
temele
artei, ca șansă a afirmării pro
priei valori, a perenității operei 
lor, a idealurilor care-i însufle
țesc și exprimă pe tinerii artiști.

îmbucurător roadele 
de stimulare a creației 
de orientare a sa către 
majore, fundamentale ale

CRONICA ANSAMBLULUI
ARTISTIC AL U.T.C.

„SINTEM
DE-ACEEAȘI VIRSTA

un valoros spectacol muzical- coregrafic

Obișnuitele spectacole ale. An
samblului artistic al U.T.C» 
și-au ciștigat' treptat de-a lun
gul celor trei decenii ce s-au 
scurs de la înființarea sa un 
numeros public tinâr nil numai 
în Capitală, ci și in toate ora
șele tării, datorită permanentei 
exigențe și originalități a spec
tacolelor prezentate.

Bucurindu-se’ de existența in 
cadrul său a citorva formații 
artistice de excepție. Ansamblul 
artistic al U.T.C. a reușit să 
contribuie eficient la educația 
revoluționar patriotică a tinerei 
generalii, la formarea respectu
lui și înțelegerii față de adevă
ratele valori ale artei muzicale 
românești și universale prin 
spectacole întotdeauna tinerești, 
dinamice, antrenante.

în
scris 
zical 
cent 
sub 
eași

Am remarcat de la bun în
ceput atît inspirata alternantă 
a numerelor ce au alcătuit spec-

aceste coordonate s-au in
și cele două programe mu- 
coregrafice prezentate re
ia Sala mare a Palatului 

genericul „Sîntem de-ace- 
vîrstă".

O secțiune substanțială 
din ultimul număr al re
vistei „Luceafărul" este 
dedicată evocării persona
lității lui Nicolae Labiș, 
de fapt, în ansamblu, o 
remarcabilă contribuție la 
mai dreapta considerare 
a operei și a rolului ju
cat de autorul „Luptei cu 
inerția" in ridicarea cali
tății poeziei militante la o 
demnitate artistică supe
rioară. ce-i conferă dura
bilitate și caracterul * de 
exemplaritate. „Meditând 
la calitățile care l-au im
pus pe Labiș și au făcut 
din el port-stegarul unei 
generații poetice vom re
găsi în ele toate acele tră
sături care semnifică or- 
ganicitatea unui talent 
viguros și care ne de
termină să afirmăm că în 
măsura în care a fost un

EROI Șl EROISM ÎN LITERATURA ACTUALĂ
în pofida oricăror pronosticuri sau sceptice 

profeții, evoluția fenomenului literar în general, 
a prozei și romanului in special, vădește un in
teres (rescind față de personaj, nu ca simbol al 
unui om abstract, „ideal", rupt de realități ci, 
dimpotrivă, față de omul empiric, real, văzut 
foarte precis în determinările și relațiile lui 
concrete, social-istorice. In condițiile unei lite
raturi, îndrumată să cunoască îndeaproape rea
litatea dinamică, revoluționară, în necontenită 
prefacere, înnoire, preocupată de oameni vii, 
istoricește concreți și nu de fantasme fără sub
stanță, produse „pure" ale unei imaginații „pure" 
este de Ia sine înțeles că, în conformitate cu 
viața însăși, literatura va fi preocupată de per
sonalitatea umană în permanenta ei devenire și 
nesfirșită varietate. Realismul literaturii noastre 
socialiste are în vedere nu „omul în general" 
sau abstracta „idee de om“, ci ființe umane în 
plină mișcare, acțiune socială și individuală, 
care se definesc și se diferențiază prin natura 
relațiilor cu ceilalți, prin faptele și împrejură
rile, mobilurile și motivațiile concrete ale con
duitei lor sociale. Oamenii sînt, in aceste con
diții determinate, creatori de valori. Ce fel de 
valori ? Caracterul acestora nu poate fi definit, 
apreciat, „măsurat" prin declarații, prin vorbe, 
ci prin confruntarea cu practica socială, cu gra
dul de implicare în aceasta. De aceea ne inte
resează pe ce treaptă a înțelegerii necesității, a 
cunoașterii, a dezvoltării conștiinței se află per
sonajele, eroii literaturii, ai romanului, ai prozei 
în general. Ce eroi, sau ce fel de eroi cultivă li
teratura actuală ? Făcînd o sumă de observații 
asupra umanității prozei Actuale, extrăgînd anu
mite particularități ale indivizilor ce compun 
lumea romanelor, "a prozei în genere am putea 
discuta despre conceptul de eroism pe care-1 
promovează ? în ce raport se află eroismul cu 
romantismul revoluționar ce caracterizează pe 
mulți dintre contemporanii noștri, epoca în
săși ? Este oare vetust a mai vorbi despre ero
ismul „romantic" care însuflețește gesturile și 
acțiunile oamenilor ? Știm prea bine, desigur, 
că în gustul epocii noastre nu mai poate fi 
grandilocvența romantică, gesticulația, retorica, 
în fine „canonul" de tip romantic, dar nu erois-

mul în sine este vinovat de tiparul nepotrivit in 
care îl putem intilni. Excedați probabil de „re
torica" romantică, de pura gesticulație unii par 
înclinați să extindă granițele eroismului — nu 
de netrecut ! — și asupra insignifiantului, ne
semnificativului, banalului din existență și com
portare. Desigur, nu aspirăm spre un decalog 
rigid al eroului și al eroismului, dar nici nu 
putem confunda noțiuni și exigențe distincte, 
relativ clare. Există uneori tqhdinta de a abuza 
de calitatea de erou atribuită unor personaje 
care nu pot fi, totuși, considerate astfel. Ega
litatea personajelor în numele unui umanism 
abstract și utopic, inhibanta sfială — ca să nu 
spunem mai mult — cu care uneori ezităm in 
fața unei minime necesități de ierarhizare a va
lorilor (există, orice am spune, pe lingă valori 
și gesturi, și acțiuni, și inițiative exemplare ce 
definesc și diferențiază totodată oamenii) — 
ni se par reflexul unei mentalități filistine: ega
lizarea de care vorbim înlocuiește viziunea dia
lectică, tabloul luptei contrariilor, confundă lu
mea cu o masă nediferențiată și în ultimă in
stanță poate să ducă la eliminarea personajului 
cu adevărat eroic (nici el scutit, se înțelege, de 
erori) spre a scoate în prim plan personajul, 
„eroul" oarecare, care nu distinge prin nimic 
decit, poate, prin faptul că se lasă tîrît de 
mersul evenimentelor, plutește pe o mare agi
tată de a'iii. O sentimentalitate minoră duce 
uneori la supraevaluarea și supraimpunerea u- 
nui astfel de personaj, ce-și asumă, cînd 
asumă, roluri minime și poziții periferice : 
cesut analitic pare și este în unele situații 
zuistică goală.

Rămîne apoi de discutat și situația așa 
mitului „ om de rînd" : dacă sub această formulă 
înțelegem anemicul, cenușiul, este evident că 
sintem departe de eroism, de romantism revo
luționar, de curajul acțiunii transformatoare, in 
plan social sau la nivelul conștiinței individuale.

Tocmai pentru că romanele din ultimii ani 
propun o diversitate incitantă de personaje, 
„eroi" sau nu, scot în prim plan, adesea cu 
forță artistică de netăgăduit, figuri exemplare, 
comportamente și mentalități vii, o discuție 
despre eroi și eroism dispune de suportul 
necesar.

își 
ex- 
ca-

nu-

€

<

„Fapte, dar și oamenii
acestor fapte"

spiritualâ 
Lucrările 

condiția

C. R. CONSTANTINESCU

Complexă, îndelung discutată, 
problema eroului ca model de 
conduită, etică, morală, oferit 
de literatură, continuă să ră- 
mînă de un incitant interes, pe 
măsură ce tehnicile literare se 
diversifică, unghiurile din care 
este abordată realitatea se 
adîncesc și înnoiesc. în procesul 
mai general de „contaminare" a 
literaturii de preocuDările omu
lui contemporan, de vastitatea 
și, în multe cazuri, ineditul a- 
cestor preocupări, eroul devine, 
prin mijloacele artei, firește, un 
barometru al realității, un ele
ment de citire a semnelor tim
pului în care trăiește. Prezența 
lui presupune, implicit, o selec
ție, dă măsura unei opere lite
rare de a înțelege vremea, de 
a fi în vremea ei și, de aici, a 
se ridica peste vreme.

La o primă vedere, acestea 
pot părea vorbe mari, păcătuind

Platon Pardău
de didacticism, încercînd să ex
plice lucruri care nu se explică, 
ori au fost prea explicate, să 
separe în bucăți monolitul. Dar, 
întorcând ultima filă a oricărei 
cărți mari, de cînd există lite
ratură scrisă, și mai. înainte, cel 
ce rămîne cu noi este eroul și, 
prin el, opțiunea pentru mai 
binele omului; încrederea în 
viitorul său, în capacitatea de 
a se depăși și a depăși.

Rezultata dintr-o continuare 
a experiențelor literare ante
rioare, din însușirea organică a 
tradițiilor, din. asimilarea unei 
practici sociale noi necunoscute 
în alte epoci la noi, literatura 
românească de azi, prin ce a 
realizat mai bun, afirmă această 
opțiune pentru om și probleme
le lui esențiale, situate într-o 
vreme specifică, de revoluție,

CE CITIM ? CUM CITIM ?

tacolul cit și originala utilizare 
a orgii de lumini și a. proiecții
lor pe fundalul scenei, aspecte 
ce au contribuit din plin % .la 
reușita spectacolului.

Evoluția Corului de carneră 
..Preludiu" dirijat de VqîcU 
Enăchescu — aidoma unei viori 
țrremoneze în mina unui maes
tru — a fost ca de obicei de 
înaltă ținută. Solistă a forma
ției : pioniera Dobre Gabriela, 
elevâ în clasa a IlI-a. '

Dansul — atit popular, cit și 
tematic — s-a bucurat ție o in
spirată coregrafie a artistului e- 
merit Theodor Vasilescu.

Muzica populară și ușoară sînt 
fără îndoială punctele de atrac
ție numărul unu al acestor 
spectacole. Demn de relevat este 
faptul că întotdeauna s-a avut 
in vedere promovarea talentelor 
autentice — de la simpli debu- 
tanți pină la vedete ale muzicii 
ușoare sau populare șî, de as§£ 
menea, abordarea în spectacole 
de către toți soliștii a unor pie
se de certă valoare artistică.

în recentul spectacol susținut

Ia

a ’Palatului, neste-la Sala mare .
mate ale folclorului românesc 
ne-au fost prezentate pe rînd 
atit de ineditul cuplu al frați
lor Petreuș, cit și de talentații 
soliști Aneta Stan, Gheorghc 
Puică — taragot, acompaniați 
de Orchestra de muzică popu
lară a ansamblului, condusă de 
M. Cioacă și V. Botezatu.

Citeva piese folk, interpretate 
de Mircea Florian și Nicu Ali- 
fantis au fost urmate de un 
consistent program de muzică 
ușoară românească și din reper
toriul internațional interpretată 
de Marina Voica, Mihaela Run- 
ceanu, Cornel Constantiniu și 
Formația vocal-instrumentală 
„Savoy", condusă de Marian 
Nestor.

O frumoasă impresie a pro
dus și evoluția Grupului satiric 
„Reflex" ingenios intercalată în 
cadrul programului de 
ușoară.

Prin bogăția genurilor 
date și înalta exigență 
pretativă a soliștilor și 
țiilor artistice participante, spec-

tacolul a reușit să captiveze pu
blicul. Spectacolul este încă o 
dovadă a maturității și maximei 
seriozități a prestigiosului An- 
sanmblul artistic al U.T.C.

muzică

abor- 
iriter- 

forma-

• Ciclul ■ „După amiezele mu
zicale ale tineretului" a readus 
de curind pe scena Sălii mici a 
Palatului tinăra orchestră de 
cameră fără dirijor „Polifonia" 
a Ansamblului artisțical U.T.C., 
îndrumată, de cunoscutul violo
nist Adrian Peicu. Programul 
prezentat cu acest prilej a cu
prins valoroase lucrări de E. F. 
Dall’Abaco. A. Vivaldi, ~ “
Bach, D. Kroner, G. Ph.
mann și G. F. Haendel, 
dintre ele interpretate în 
audiție. Și-au dat
Anca Bitan — vioară, elevă a 
Liceului de muzică nr. 1, vio
loniștii Carmen Petrescu și 
Constantin Șerban, studenți la 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" din București și de ase
menea violistul Vladimir Men
delsohn.

J. s.
Tele- 
unele 
primă 

concursul

ALEXANDRU POPA

BRANCUȘI Șl PETRE PANDREA

Eugen
arta strămo-

S-a reeditat recent cartea lui Petre Pandrea 
despre Brâncuși (prima ediție este de 1967) unde 
vine din nou vorba de Oltenia, de morala an
cestrală și bineînțeles, de el, autorul. Fapte pe 
care le-a narat odată în Portrete și controveîse 
sînt reluate aici, ca și reflecțiile privitoare la exis
tență din Pomul vieții. Pandrea nu poate și nu 
vrea să stea în umbra unui mare personaj, de
geaba face el teoria criticii ca disciplină de rang 
secund I Comentînd. arta lui Brâncuși, el vorbește 
despre șine, cu o ardoare, e drept, mai poto
lită. A trecut, între timp, prin multe, dar nu și-a 
pierdut încrederea în doctrina etico-filozofică a 
Olteniei și în idealul civic valah. 
Brâncuși este un cobilițar plecat 
în diaspora. Ajuns la Paris, 
n-a făcut decît să transpună acolo
șilor go.rjeni. Cam acesta este pe scurt 9‘nc^uJ 
exegetului și, cînd alt co men tar îi reproșează că 
reduce sursele artei lui Brâncuși la arta țără
nească, Pandrea se apără cu indirjire, citează 
noi legende populare, proverbe, pentru a întări 
ideea că Brâncuși este „un tipic pandur al spi
ritului", un cobilițar esopic. Cu toate aceste 
semne de iubire, teza rămîne nesatisfăcătoare 
căci, oricît de flatată ar fi mîndria noastră, scul
ptura lui Brâncuși nu se reduce la copierea stîl- 
pilor romboidali de la pridvoarele din Gorj. Tre
buie să acordăm și puterii de invenție a creato
rului un loc în arta lui și să admitem, principial, 
că un mare artist reprezintă totdeauna o sinteză 
bazată pe o subiectivitate incontrolabilă în amă
nunt. Rădăcina românească a lui Brâncuși este 
indiscutabilă, arta lui este însă o manifestare a 
spiritului creator, vast și profund, în ambianța 
artei europene din primele decenii ale veacului.

Exegeza este împănată cu amintiri savuroase, 
vorbe de duh, unele puse pe seama marelui scul
ptor. Asupra autenticității lor s-ou ridicat semne 
de întrebare, inutil, dealtfel, căci oricine ar fi 
autorul maximelor cuprinse în Pravila de la Cra
iova, cum îi spune cu spășenie cronicărească Pe
tre Pandrea, maximele trădează un mare spirit.

Pandrea nu întîrzie dealtfel sâ le însoțească de 
reflecții proprii, unele de o mare finețe în naivi
tatea lor :

„Cosmopolitul este un catilinar, un câpcâun 
larvat sau un sibarit, un cinic și un malonest” ; 
„Rentierii sînt pete de grăsime" ; „Conversația 
este o taină",' „omul fără sentimentul prieteniei 
este un estropiat. Omul cu o sută de prieteni este 
un frivol și în fond un egolatru" etc.

Cartea despre Brâncuși nu-i, în fapt, o exe
geză obiectivă și disciplinată, cit o încercare de 
portret interior prin reconstituirea atmosferei de 
epocă. Criticul l-a cunoscut în mai multe rînduri 

, pe sculptor și a purtat cu el „za-
SirniOH iafeturi discuționiste" pe care

le-a notat sau de care își amin
tește acum. Din ele se profilează figura unui 
stoic care gîndește în arhetipuri și se poartă în 
chip natural, adică cu rafinament țărănesc. Ceea 
ce circulă azi despre Brâncuși se datorează, în- 
tr-o bună măsură, lui Petre Pondrea, care într-un 
loc se și numește un Eckerman local. Sînt bune pa
ginile despre viața sculptorului din Impasse Rou- 
sin, ca și acelea despre petrecerile (în sens spi
ritual vechi) de la București și Tîrgu-Jiu. Criticul 
se abate, în stilul său caracteristic, de la subiect 
și atacă alte probleme de cultură. Unele sînt de
concertante. Pandrea ia, de pildă, apărarea șco
lii latiniste împotriva atacurilor lui Maiorescu, zi- 
cînd că Barnuțiu și ceilalți ardeleni au fost „ex
tirpați" de Cosmopolitul critic. Și tot el avan
sează ipoteza că Montesquieu s-a inspirat din 
Dimitrie Cantemir. Intr-un loc spune că Joyce 
este tot ce vrei : un teoretician-estetician, filolog, 
psiholog-abisal, dar „nu un creator de lumi ar
tistice". Personajele romancierului irlandez ar fi 
„fantomatice, selenare și inconsistente ca viață" 
etc. Nu l-a părăsit pe Pandrea nici interesul pen
tru sociologia artei și, într-o pagină bine scrisă 
dar nedreaptă în aprecieri, face din pictura lui 
Pallady expresia agoniei unei clase etc.

Brâncuși este, în fond, o carte delectabila în 
ciuda enormităților pe care le cuprinde.

poet adevărat a fost și un 
om adevărat. Biografia lui 
și in primul rînd opera 
relevă un suflet etic și nu 
în înțeles îngust și filis
tin, ci in acoperirea res
ponsabilă și lucidă a unei 
opțiuni decisive in vibra
ția sensibilă și revoluțio
nară la chemările timpu
lui său, în generozitatea, 
pasiunea și curajul tutu
ror gesturilor înfăptuite. 
Tinerețea este, se spune, 
prin ea însăși intransigen
tă și revoluționară și, cu 
atit mai mult, a ne închi
pui un poet tînăr dezabu- 
zat, apatic, predispus la 
pertractări și compromise 
morale ar fi un nonsens", 
în această vțziune tota
lizatoare, sintetică propu
să de editorialul revistei, 
contribuțiile lui Alexan
dru Andrițoiu și Lucian

Raicu ni, s-au părut edifi
catoare concurînd. alături 
de celelalte, la alcătuirea 
unui veritabil portret al 
poetului revoluționar, sus
tras „mitului" și legende
lor.

Din interviul luat lui 
Alexandru Andrițoiu de

reconsiderarea imaginii 
spiritului în care s-a scurs 
puțina viață a poetului. 
Mă înnebunesc toate ace
le legende apocrife sub 
care a fost tulburată icoa
na de aur greu a poetu
lui. Da, Labiș era un bo
em, în sensul boemei

rile absolut necesare de 
spus într-o viitoare carte 
despre opera lui Labiș, 
poetul răspunde : ..Prima 
idee care nu trebuie să 
lipsească într-o astfel de 
carte, de care tot vorbim, 
ar fi aceea că poezia lui 
Labiș a făcut o racordare

mecanismul interior al 
formării personalității 
poetului scrie, lâ rîndul 
său. criticul Lucian Raicu 
(Fragmente despre Labiș): 
„Un om mare se distinge 
prin loialitatea față de 
propriile sale acte, acestea 
îl antrenează, și el n-ar

loialitate de 
să continue, 

obligat să 
departe, să 
virtutea u- 

morale, 
ce i se dezvăluie,

ACCENTE
Dorin Tudoran (excelent, 
ca întotdeauna, adică fa- 
vorizînd. stimulînd cu in
teligență, discreție și sim
plitate spațiul mărturisi
rilor revelatoare) des
prindem citeva opinii : 
„Iată, un prim lucru cu 
care-i sintem datori poe
tului este chiar acesta :

Labiș-conștiință revoluționară
Dar nu 

solitar 
de al-

franțuzești (...)’. 
era consumatorul
— deci vicios — 
cool, n-a căzut niciodată 
pradă unui trai desfrinat, 
cum au vrut să ne con
vingă unii oratori (...). 
Spiritul egoist îi lipsea 
cu desăvîrșire poetului", 
întrebat care ar fi lucru-

dintot-la permanențele 
deauna ale poeziei româ
nești. (...). A doua idee 
ar fi sublinierea dialogu
lui dintre trăirea fierbin
te și luciditate, dintre so
cial și individual (...). O 
a treia idee ar fi carac
terul programatic al poe
ziei lui Labiș". Despre

mai fi ceea ce este dacă 
n-ar consimți să li se su
pună. Moartea căprioarei 
și Rapsodia pădurii sînt 
poezii scrise într-o perioa
dă cînd Labiș încă nu se 
afla sub puterea acelei 
acțiuni interne, rezultată 
din propriile sale acte li
bere, dar o dată scrise, au-

torul lor din 
sine, trebuie 
este interior 
meargă mai 
exploreze, in 
nei constrîngeri 
zona 
poate din pură întîmpla- 
re". (...). „Pe un teren în
că extrem de instabil, su
pus tuturor dislocărilor cu 
putință, fără tradiție, fă
ră reflexe constituite, La
biș face încercarea extra
ordinară, care depășește 
hotarele poeziei, de a, sta
bili un spațiu moral al 
revoluției, de a extinde a- 
cest spațiu, într-o tenta
tivă care a rămas unică, 
asupra vieții sufletești, 
asupra intimității și infe
riorității omului ce respi
ră în ea aerul său cel mal 
firesc. El încearcă să gă-

sească simbolurile, centrii 
de mare iradiație ai aces
tui univers nou. al vieții 
care trebuie schimbate, al 
omului care vrea să 
schimbe lumea. Această 
schimbare — a înțeles La
biș — trebuie să înceapă 
de la omul însuși care 
schimbă lumea, trebuie 
să-1 condiționeze sufleteș
te în primul rînd pe el 
însuși, pe el înaintea tu
turor. Nu este indiferent 
cine este, cum arată a- 
gentul necesității istorice; 
omul nu este instrumen
tul. ci scopul istoriei".

Se poate spune că în 
considerarea și exegeza o- 
perei lui Labiș se deschi
de cu astfel de contribuții 
o etapă nouă, adecvată 
mesajului acestui poet al 
revoluției.

de transformare socială șl, im
plicit, de transformare a indivi
dului. Azi, la noi, literatura su
portă, datorită epocii foarte 
specifice, o foarte evidentă 
„presiune" din partea realită
ții. „Temele" i se impun scrii
torului de pretutindeni, prin- 
tr-o forță a lor proprie, speci
fică perioadelor revoluționare. 
Apare din această pricină un 
fel de „inflație" de teme și su
biecte și. ca atare, o „inflație" 
de eroi ? S-ar părea că eroii 
sint pretutindeni, și-i rămîne 
scriitorului doar, să-i pună in 
cărți. Sînt. oare, lucrurile atît 
de simple ?

Destinul mediocru meritat al 
unor cărți a dovedit, cu atit 
mai mult, nevoia de selecție, de 
opțiune în fața unui „material" 
atît de tentant abundent precum 
ni-1 oferă peisajul spiritual con
temporan. Esențială îmi pare 
distingerea, din șuvoiul de fapte 
și evenimente, a durabilului de 
efemer, a fenomenelor profun-^^ 
de, care vor lăsa o urmă îri^ 
timp, de altele, chiar aparent^ 
spectaculoase, dar superficiale 
ca efect social și, firește, ca 
efect asupra conștiințelor oa
menilor. Două categorii de în
trebări cred că i se impun 
scriitorului receptiv la sensurile 
sociale și implicațiile lor asupra 
individului. Prima vizează pre
zența ca atare a eroismului în 
literatură, a faptului de excep
ție. iar răspunsul nu poate fi 
decît afirmativ. Nu poate fi 
vorba de o literatură rezistentă 
fără eroi de mare vibrație ome
nească. Intrarea lor in paginile 
cărților trebuie însă validată de 
adevărul lor omenesc, de auten
ticitate ca oameni.' Nu de fapte 
au nevoie cărțile noastre, ci de 
oamenii acestor fapte ; de oa
meni care să le stăpînească. nu 
să fie robii evenimentului.. Sen
timentul de contrafăcut al unor 
eroi rezultă tocmai din carac
terul lor de simpli purtători sau 
„consemnatori" ai unor eveni
mente, de ilustratori ai unor 
teze, idei, valoroase în substan
ța lor, dar avind nevoie, spre a 
pătrunde în literatură, de o vi
brație autentic omenească pe 
măsură. Odată mai mult. în li
teratura de azi, omul, eroul e 
dator să se ridice deasupra vre- 
milor. Eroul exemplar, modelul 
uman propus de-o literatură 
militantă presupune un erou 
creator de fapte și de istorie și 
nu un rob al lor.

In al- doilea rînd, rămîne de 
semnificativ 
care eroul și 
contribuie la 
citații umane 
Ne-am putea _____
trasă exclusiv din zona „piscu
rilor", a faptelor de excepție, a 
oamenilor de excepție, cartea 
de proză nu riscă să devină un 
reflex al unei categorii de elite ? 
Există oare pericolul ca să se 
risipească, printr-o hiperboli- 
zare simplistă, tocmai adevărul 
omului ? Depinde de talentul și 
gî nd ir ea filozofică a scriitoru
lui ce face, ce poate să facă 
din eroii săi fiindcă eroii nu 
poartă pe fruntea lor o etichetă 
după care să-i recunoaștem fără 
nici un efort : erou excepțional 
luminat astfel poate fi și așa 
numitul om obișnuit, fără un > 
apanaj de fapte senzaționale ” 
dar cu meritul de a-și trăi nor
mal și firesc viața de toate zi
lele, cu pasiune și dăruire. în
tr-o societate ale cărei supreme 
obiective sînt fericirea și înăl
țarea demnității omului. Asta 
nu înseamnă — cel’puțin după 
opinia mea — să confundăm 
viața obișnuită, omul obișnuit 
cu banalul, cu nesemnificativul, 
a face, din cărți însumări ale 
perifericului, sub raportul in
teresului. deschiderii spre vii
tor. în fapte mari sau mici. în 
eroi trăind tensiuni -adine dra
matice și larg cuprinzătoare 
sau consumîndy-și viata în 
taină, scriitorul izbutește cînd 
află seînteia în stare să lumi
neze ceea ce nu întotdeauna 
apare vizibil pentru toată lu
mea. Scriitorul realist vede ast
fel o realitate mai complexă în 
sensul descifrării, al înțelegerii 
mișcărilor și confruntărilor ce 
au loc Ia nivelul conștiinței 
oamenilor.

interes măsura în 
eroismul acestuia 

adîncirea autenti
ca unei literaturi, 
întreba dacă, ex-



►

V echilibru
Irigațiile, desecările, îndigui

rile, combaterea eroziunii solu
lui și alte lucrări de îmbunătă
țiri funciare constituie princi
palele direcții de acțiune în 
vederea atenuării și înlăturării 
treptate a acțiunii negative a 
factorilor climaterici și obține
rii unor producții sporite la 
unitatea de suprafață. Totodată, 
extinderea acestor lucrări cre
ează condiții pentru creșterea 

> potențialului productiv al pă- 
mintului, pentru dirijarea de 
către om a unor importanți fac
tori de producție, asigurindu-se 
astfel recolte mari constante 
chiar și în anii cu condiții cli
matice mai puțin favorabile. La 
eforturile mari pe care le face 
statul nostru, prin alocarea u- 
nor importante fonduri bănești, 
pentru sporirea randamentului 
productiv al pămîntului unități
le agricole trebuie să răspundă 
printr-o înaltă grijă față de fo
losirea eficientă a fiecărei pal
me de pămînt, prin cultivarea 
cu soiuri de mare productivita
te a suprafețelor planificate, 
prin respectarea întocmai și la 
timp a tehnologiilor de lucru 
prevăzute fiecărei culturi.

31 în județul Buzău cei pe«te

1 500 de specialiști ai Oficiului 
de îmbunătățiri funciare și 
proiectare a construcțiilor agri
cole, ajutați de lucrătorii ogoa
relor și de un număr mare de 
tineri, execută an de an un vo
lum sporit de lucrări de dese
cări, combatere a eroziunii so
lului, redări de noi suprafețe 
în circuitul agricol, irigații, a- 
menajări piscicole și alimentări 
cu apă. Numai în. anul 1976. 
valoarea lucrărilor efectuate in 
acest județ se ridică la cîteva 
zeci de milioane de lei. La ca
pitolul desecări, de pildă, reți
nem că în zona Glodeanu — 
Siliștea o suprafață de 8 400 
hectare pe care s-au făcut ca
nale de scurgere și un. întreg 
complex de lucrări este deja 
practicabilă pentru cultura 
mare. In aceeași zonă, mai pre
cis la Pietroasa — Greceanca, 
se desfășoară lucrările pentru 
desecarea unei alte suprafețe 
de peste patru mii de hectare. 
Lucrările de combatere a ero
ziunii solului sînt însă mult 
mai variate șl mai complexe, 
în aceri scop s-au făcut o se
rie de baraje, nivelări, teraaâri.

de hectare redate fertilității,
producțiilor sporite

gab ioane, cleonaje, drumuri, 
podețe, canale de coastă, pante 
forțate. Așa de exemplu. pe 
șantierele de la Rimnicu-Sărat, 
Cilnău, Comisoaia. Cimpulun- 
geanca, Slănic. prin efectuarea 
acestui complex de lucrări, uni
tățile agricole din zonele aferen
te au beneficiat de 11 000 de hec
tare ce se poc cultiva cu diferite 
plante. Suprafețele irigate se 
extind tot mai mult. Numai la 
întreprinderea agricolă de stat 
din Rimnicu Săra: s-a asigurat 
posibilitatea irigării unei su
prafețe de 1100 de hectare.

Consemnind acum, la sfîrșit 
de an. o parte din realizările 
agriculturii județului Buzău, 
trebuie să amintim că pentru 
anul viitor volumul de lucrări 
prevăzut în acest sector va fi 
mult sporit. Ce se va face 
practic, in această privință ? 
Tovarășul inginer Vasile Cio- 
cirdel. director al Oficiului de 
îmbunătățiri funciare și proiec
tare a construcțiilor agricole, 
ne spune : „Și in anul 1977. in 
prim-planul activității noastre 
stau lucrările de desecări, com
baterea eroziunii soiului, redări 
de noi suprafețe în circuitul a-

gricol irigații, amenajări, pisci
cole etc. Pentru a înregistra 
succese din primele zile ale a- 
nului am . revizuit și reparat 
parcul de mașini și utilaje, am 
încheiat contracte cu toți furni
zorii de materiale, am organizat 
noile șantiere. Așa bunăoară în 
zona Buzău — Mizil cit și în 
localitățile Pogoanele și Căldă- 
răști vom efectua lucrări de de
secări pe suprafața de 10 522 de 
hectare. Aceasta presupune ex- 
cavarea a peste cinci milioane 
metri cubi de pămînt. Cu a- 
ceste lucrări și cele ce urmea
ză a se efectua în actualul cin
cinal. vom realiza integral pro
blemele legate de desecări și de 
scurgere a apelor din precipi
tați: $i băltiri. Pentru înlătura-, 
rera fenomenului de eroziune și 
folosirea terenurilor erodate in 
scopuri productive, prin intro
ducerea acelor culturi care a- 
sigură o eficiență economică 
sporită van deschide noi șan
tiere cum sînt cele de la Nișcov, 
Sărata, Pietroasele. Cislău. Chi- 
șod. unde vor fi efectuate ase- 
merea lucrări pe 7 000 de hec
tare. Totodată, pe cele 1 000 ha 
terenuri care acum nu produc

nimic, fiind salinizate, vom a- 
plica un complex de lucrări 
cum sînt defrișări, scarificări, 
desecări, administrarea îngră
șămintelor și amendamentelor. 
Pe aceste suprafețe în primii 
ani vom cultiva plante perene 
după care suprafețele respecti
ve vor fi introduse în circuitul 
economic. Amenajările piscicole 
vor fi extinse în zonele Gher- 
gheasa, Movila Banului, Largu. 
Luciu, adică în total cu încă 
618 hectare**.

Aceste lucrări vor cuprinde 
practic toate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, ceea ce 
implică eforturi sporite din 
partea fiecărui membru coope
rator. al tinerilor din aceste 
unități, și nu numai ale lor, ci 
ale întregului tineret din zone
le respective. în acest sens, 
sarcinile organizațiilor U.T.C. 
sînt orientate acum în direcția 
popularizări: și cunoașterii de 
către toți tinerii satelor a aces
tor obiective, spre antrenarea 
lor la muncă pe tot timpul e- 
fectuării lucrărilor, corespunză
tor necesității asigurării bunei 
desfășurări a întregii activități.

OVIDIU MARIAN

Activitatea de ridicare Orașul Slatina raportează

a calificării nu se rezumă îndeplinirea planului anual

la concursurile profesionale
Am căutat să aflăm ce fel de 

acțiuni inițiază organizațiile 
U.T.C. de la întreprinderea de 
sirmă și produse de sirmă din 
Buzău pentru ridicarea califică
rii tinerilor. Ni s-a vorbit pe 
larg despre concursurile profe
sionale. Notăm : în acest an au 
fost organizate aici astfel de 
acțiuni pentru trefilatori, strun
gari. frezori și mașiniști-plase 
sudate ; prin modul lor de orga
nizare, prin condițiile create ti
nerilor încă de la faza de masă 
a acestor concursuri, comitetul 
U.T.C. i-a cointeresat să se pre
gătească temeinic, -să participe 
și să obțină rezultate bune.

Ce se întreprinde însă — in 
afara concursurilor profesionale 
— pentru ridicarea calificării 
tinerilor, ce acțiuni specifice au 
mai inițiat organizațiile U.T.C. 
pentru a răspunde nevoilor 

r producției ? Din păcate, așa 
cum recunoaște tovarășul Va
sile Moraru, secretarul comite
tului U.T.C. pe întreprindere, 
care este și responsabilul re
sortului profesional-științific, 
foarte multe lucruri nu sînt de 
spus. Pe scurt, ca urmare a 
bunelor rezultate obținute in 
producție, în acest an aproxi
mativ 200 tineri absolvenți ai 
școlii profesionale urmează 

ȚBjursurile serale ale liceului me- 
^■lurgic și ale liceului de cul- 
.IKră generală. în același timp, 
aproape 100 de tineri au fost 
recrutați pentru un curs de ri
dicare a calificării desfășurat la 
locul de muncă, după orele de 
program. Aici se cere însă a fi 
menționat faptul că cei 100 de 
tineri provin numai din cadrul 
atelierului mecanic. Ei sînt 
strungari, frezori, lăcătuși. Nici 
unul nu lucrează in secțiile de 
bază ale întreprinderii : ne re-

ferim la trefilatori. mași- 
niști, operatori etc. care 
aveau tot atît de multă nevoie 
de o pregătire suplimentară. Ar 
mai fi de adăuga: — așa cum 
recunoaște secretarul comitetu
lui U.T.C.. inginerul Vasile Mo- 
raru — că pentru această for
mă de calificare cuvintul „curs" 
este cam pretențios. A fost vor
ba în realitate despre consul
tații desfășurate cel mai adesea 
în condiții improprii : (expli-

Oamenii muncii din orașul 
Slatina au îndeplini: vineri 
sarcinile de plan pe 1976 la 
producția globală, marfă, 
productivitatea muncii și 
sarcinile la export. Pină la 
sfirșitul lunii. muncitorii, 
tehnicienii și inginerii aces
tui oraș vor da in plus eco
nomiei naționale, intre al-

tele : 220 milioane lei la
producția globală. 110 mili
oane lei la producția marfă, 
25 milioane lei valută la ex
port

Cu acest prilej. Comitetul 
orășenesc Slatina al P.C.R. a 
adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă.

munci'

NOI ÎN MUNCĂ,

VIAȚA

DE ORGANIZAȚIE

cații verbale, acordate fără cel 
mai elementar material didac
tic). Aceste consultații au încer
cat sâ acopere golurile de cu
noștințe in materie de desen 
tehnic, toleranțe și ajustaje, 
tehnologia materialelor, neajun
suri sesizate chiar de către ti
neri sau observate de către 
conducătorii locurilor de muncă.

Este drept, spre sfîrșitul anu
lui, cu sprijinul organizației de 
partid, tinerii din atelierul me
canic au trecut la amenajarea 
unei săli de studiu intr-un 
spațiu neafectat producției. Cind 
am fost noi în întreprindere 
mai aveau să-și confecționeze 
doar scaunele și mesele. Este o 
dovadă că în perioada urmă
toare ei vor putea beneficia de 
condițiile strict necesare desfă-

furării unui curs de perfecțio
nare. Rămine de văzut cum vor 
fi folosite aceste condiții.

De la tovarășul Augustin 
Aron, responsabil cu probleme 
de invățămir.t in cadrul servi
ciului personal al întreprinderii, 
am afla: că in anul viitor vor 
participa la cursurile de ridi
care a calificării peste 500 de 

in marea lor majo
ritate tineri. Numărul acestora 
ar putea fi evident mai mare, 
dacă membrii comitetului 
U.T.C.. secretarii organizațiilor 
ar dovedi mai multă preocupare 
în acest domeniu.

Desigur, principala răspundere 
în organizarea acestor cursuri 
revin conducerii administrative i 
a întreprinderii, serviciului per
sonal. Sarcini deosebit de im
portante au însă și organizațiile 
U.T.C.. care trebuie să se în
grijească atît de asigurarea pre
zenței tinerilor la cursuri. de 
organizarea studiului lor indivi
dual. cit și de conținutul pre
dării. Este nevoie aici de o 
analiză atentă și competentă a 
situației calificării tinerilor, 
pornind de la discuțiile indivi
duale organizate cu ei și înche
ind cu cerințele formulate de 
către conducătorii secțiilor și 
atelierelor.

Cu prilejul adunărilor gene
rale de semnare a Angajamen
tului solemn tinerii au făcut 
propuneri concrete privind or
ganizarea activității de perfec
ționare a pregătirii profesio
nale. Este de dorit ca toate a- 
ceste propuneri să fie analiza
te. pentru ca ideile cu adevărat 
valoroase să fie fără întîrziere 
aplicate în practică.

ADRIAN VASILESCU 
LAURENTIU OLAN

întreprinderea de mecanică 
fină din Sinaia, se numără prin
tre unitățile care și-au onorat 
sarcinile de plan pe acest an cu 
un substanțial avans. ..Con
vertita in cifre, ne spune 
tovarășul dr. ing. Gheorghe 
Tiu. . inginerul șef al I.M.F. 
Sinaia, această realizare înseam
nă obținerea suplimentară a 35 
milioane Iei la producția globală 
și 35 milioane Iei la producția 
marfă, sporuri obținute in mare 
parte prin creșterea productivi
tății cu peste 4 700 lei pe anga
jat. Și mai înseamnă că pină la 
sfirșitul primului an al cincina
lului revoluției tehnico-științi- 
fice. colectivul nostru de muncă 
va livra suplimentar economiei 
naționale o producție fizică e- 
chivalentâ cu 28 000 bucăți pompe 
de injecție".

Rod al preocupărilor continue 
pentru pregătirea temeinică a 
condițiilor tehnice și organiza
torice de desfășurare ritmică și 
de calitate a întregului flux pro
ductiv, acest succes se datorează 
in mare măsură și contribuției 
tinerilor uzinei.

Remarcabil este faptul că or
ganizația de tineret, numărind 
peste 1 000 de uteciști, a fost pre
zentă la toate marile .acțiuni vi- 
zind desfășurarea ritmică a pro
cesului de producție, implicin- 
du-se activ și eficient în efortu
rile depuse de întregul colectiv 
de muncă pentru îmbunătățirea 
parametrilor tehnico-funcționali 
ai aparaturii de injecție, în con
dițiile în care la unele produse, 
cum este de exemplu pompa de 
injecție rotativă, planul de pro-

ducție aproape s-a dublat. „Ex
periența acumulată, cele două 
drapele de fruntași pe județ în 
întrecerea utecistă „Tineretul — 
factor activ în realizarea cinci
nalului înainte de termen** obți
nute consecutiv in anii 1974 și 
19o au constituit pentru noi — 
ne mărturisea tînărul inginer
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POPULAȚIA,
LOCUINȚELE,

MEDIUL AMBIANT
domenii investigate de recensămint

Consecvent politicii sale știin
țifice, clarvăzătoare, profund 
umanistă, partidul și statul a- 
șază în centrul politicii gene
rale omul, definit în Programul 
adoptat la Congresul al XI-lea 
drept „factor esențial al întregii 
dezvoltări economico-sociale**. 
Investigația de mare amploare 
pe care o va face recensămîn- 
tul din 5—12 ianuarie 1977 va 
evidenția noi resurse umane și 
materiale de care dispune so
cietatea noastră pentru evoluția 
sa ulterioară, pentru satisface
rea plenară a cerințelor de 
viață ale omului și afirmarea 
neîngrădită a personalității 
umane. Multe scrisori care 
ne-au sosit în această perioadă 
la redacție ne solicită amănunte 
în legătură cu recensămîntul 
locuințelor. După cum se cu
noaște. el se desfășoară odată 
cu cel al populației. Ultimul 
deceniu s-a caracterizat prin- 
tr-un ritm alert al construcției 
de locuințe. A cincea parte din 
populație s-a mutat în locuințe 
noi. în condițiile dezvoltării 
economiei naționale în actualul 
cincinal și în perspectivă acest 
ritm se va accelera. în perioada 
1976—1980 se vor construi din 
fondurile statului și din fondu
rile populației, cu sprijinul sta
tului în credite și execuții, 
815 000 apartamente fizice, iar 
din economiile ce se vor realiza 
la fondurile de investiții un 
plus de circa 160 000 de aparta
mente.
pentru _____  ___ ______
tot mai bune de viață și muncă 
se înscrie și construcția, în ac
tualul cincinal, a căminelor 
pentru nefamiliști cu circa 200 000 
de locuri. Ritmul construcției 
se va intensifica și la sate. Sta-

tul va asigura materiale pentru 
construirea a 250—300 mii lo
cuințe în localitățile rurale. în 
același timp se acordă o aten
ție sporită problemelor care 
privesc repartizarea teritorială 
a fondului, de locuințe, îmbună
tățirea gradului de confort, în- 
tr-un cuvînt, a condițiilor de 
locuit ale populației. In formu
larele de recensămint datele 
pentru clădiri și locuințe se vor 
înregistra de către recenzori pe 
baza declarațiilor proprietaru
lui, locatarului principal sau al 
unui membru din gospodărie. 
Pentru clădiri, formularul cu
prinde un număr mai mic de 
întrebări : destinația actuală a 
clădirii (de locuit, clădire cu 
altă destinație în care se află 
locuințe, clădire cu unități de 
locuit în comun), anul cind a 
fost construită, materialul din 
care sînt construiți pereții ex
teriori, dotarea clădirilor cu 
garaje, ascensor de persoa- 

în legătură cu locuin- 
sînt

în grija manifestată 
crearea unor condiții

locuitorilor de materiale. Ti
nerii specialiști, cuprinși în 
cadrul inițiativei „Fiecare spe
cialist, un cadru de concepție”, 
au rezolvat numeroase teme le
gate de modernizarea și îmbu
nătățirea fluxurilor tehnologice, 
obținînd în final economii de 
peste 600 000 lei. Inginerii Ion

„Parametrii" constanți ai eforturilor, 
inițiativelor și acțiunilor uteciste

EFICIENȚA, CALITATEA, 
ÎNALTA PRODUCTIVITATE
Dionisie Nebel, membru al bi
roului comitetului U.T.C. — un 
puternic imbold pentru a ne si
tua pe un loc fruntaș și în a- 
cest an". într-adevăr, aproape că 
nu există acțiune importantă în 
întreprindere la care tinerii să 
nu-și aducă contribuția. Din pla
nul tehnic uteciștii au preluat 
și rezolvat 22 de teme. Acțiunea 
de reducere a importurilor, una 
din inițiativele valoroase ale or
ganizației de tineret, înregistrea
ză acum, la sfîrșitul anului, un 
bilanț fructuos : circa 400 000 lei 
valută economii, obținuți prin e- 
xecuția unor piese și dispozitive, 
prin folosirea în fabricație a în-

Boncoi, Alexandru Vîntu, Dio- 
nisie Nebel, Nicoleta Angelescu, 
tehnicienii Ion Tudosoiu și Mi- 
rela Ciocîltău. subinginerul Lau- 
rențiu Banu. sînt doar cîțiva din
tre membrii organizației de ti
neret care, cu pasiune șl talent, 
au contribuit la mai buna orga
nizare a producției, la asimilarea 
și introducerea în fabricația de 
serie a celor 10 noi produse.

Alte numeroase inițiative, cum 
sînt „Fiecare tînăr, un prieten 
al noului angajat’*, „Să lucrăm 
o lună pe an cu scule economi
site", inițiative aplicate în toate 
secțiile întreprinderii, ca și efec
tuarea unui mare număr de ore

dotarea 
ascensor 

ne. In legătură cu 
ța sînt prevăzute un număr 
mal mare de întrebări. Acest 
lucru este determinat de func
țiile multiple pe care le înde
plinește locuința în viața fa
miliei : pentru adăpost, odihnă, 
recreare, creșterea și educarea 
copiilor, menținerea stării de 
sănătate, prepararea și servi
rea mesei etc. întrebările se 
referă la tipul locuinței (obiș
nuită casă de odihnă, proprietate 
personală, spațiu amenajat în 
dependințe sau alte construc
ții gospodărești), forma de pro
prietate, nivelul la care se 
află locuința (parter, etaj, sub
sol), gradul de dotare cu ele
mente de confort (alimentarea 
cu apă, energie electrică, gaze la 
bucătărie, racordarea la rețeaua

de muncă patriotică în sprijinul 
producției, au contribuit, la rîn- 
dul lor, la obținerea acestui suc
ces cu care harnicul colectiv de 
muncă al întreprinderii de me
canică fină Sinaia se prezintă 
la bilanțul primului an al noului 
cincinal. Este, aceasta, opinia tu
turor factorilor de conducere ai 
întreprinderii și evident și a 
membrilor organizație^ U.T.C. 
care speră, justificat, că 1976 le 
va aduce cel de-al treilea dra
pel de fruntași pe județ, în ma
rea întrecere utecistă „Tineretul 
— factor activ în realizarea cin
cinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice”. Argumentele sînt. desi
gur, concludente. Față de cele 
relatate pină acum, ar mai tre
bui adăugat încă unul, și anume 
preocuparea pentru atragerea u- 
nuî număr cît mai mare de ti
neri în ampla mișcare de inven
ții, inovații și raționalizări, cer
cul de creație tehnico-științifică 
creat la începutul acestui an do- 
vedindu-se- un mijloc eficient de 
antrenare a tinerilor muncitori, 
tehnicieni, subingineri și ingi
neri în complexa activitate 
de creație tehnico-științifică. 
Dacă adăugăm și faptul că 
organizația de tineret de la 
I.M.F. Sinaia „patronează** di
rect calificarea prin dife
rite forme, școală profesio
nală. liceu industrial, cursuri 
postliceale, a peste 1 000 de ti
neri anual, avem o imagine de 
ansamblu a unei, activități bo
gate, rodnice și eficiente.

de canalizare, modul cum se 
face încălzirea), modul în care 
sînt compartimentate locuințele, 
numărul camerelor, suprafața 
locuibilă, suprafața de deser
vire, modul de utilizare (exclu
sivitate sau. în comun cu alte 
gospodării) a dependințelor, 
celorlalte 
rie, cămară, 
etc). Datele înregistrate vor fi 
folosite, ca ' ‘ '
investigație 
la stabilirea unor măsuri care 
să asigure creșterea confortului 
locuințelor, la realizarea unei 
densități optime a construcții
lor în perimetru] cpnstruibil. la 
organizarea rațională a lucrări
lor edilitare și de transport în 
comun.

Datele ce se vor obține Ia re
censământ — ne relata tovarășul 
Doru Gin dac, membru în secre
tariatul tehnic al Comisiei cen
trale pentru recensămîntul 
populației și al locuințelor — cu 
privire la fondul de locuințe 
existent și la gradul de echi
pare tehnico-edilitară a acestuia 
vor servi la planificarea judi
cioasă în timp și spațiu a noi
lor complexe de locuințe, la 
elaborarea și actualizarea schi
țelor de sistematizare, la tipi
zarea diferitelor lucrări de 
construcții. Așadar, recensă
mîntul ajută în mod di
rect politica de sistematizare 
și urbanizare a localităților, 
obiective stabilite cu- claritate 
la cel de-al XI-lea Congres al 
partidului. Referindu-ne la per
spectivă, recensămîntul locuin
țelor va. furniza elemente pre
țioase pentru activitatea de ti
pizare și industrializare a con
strucțiilor în toate verigile (cer
cetare, studii, proiectare), bene
ficiind de un important mate
rial documentar pentru elabo
rarea diverselor proiecte de 
construcții în ansambluri urba
nistice”.

Ar mai fi de adăugat cîteva 
elemente lămuritoare cu privire 
la metodologia recensămîntului. 
Sînt supuse recenzării clădirile 
cu locuințe individuale ocupate 
de gospodăriile populației, clă
dirile de locuit în curs de con
strucție ocupate parțial de 
populație, clădirile de locuit in 
comun (case ’de copii, cămine 
pentru studenți, internate șco
lare. hoteluri, sanatorii, cabane 
turistice. dormitoare pentru 
muncitori, cămine de nefami
liști etc.), clădiri cu alte desti
nații în care la data recensă- 
mintului se aflau una sau mai 
multe locuințe, spațiile ■ folosite 
ca locuințe din nbcesitațe. Nu 
sînt supuse recensămîntului lo
cuințele. clădirile care au altă 
destinație, cum ar fi cele indus
triale, administrative, comer
ciale. agrozootehnice, social- 
culturale, spații de depozitare, 
dacă în incinta lor nu se află 
locuințe. Măsurile stabilite pen
tru cunoașterea structurii 
populației și a fondului locativ 
demonstrează că problemele 
care privesc populația, locuin
țele, mediul ambiant, sistemati
zarea teritorială a localităților 
sînt privite în strînsă corelau?, 
că rezolvarea lor, în condiții 
tot mai bpne, servește intere
sului general al societății, al 
fiecăruia dintre noi.

a
spații, (baie, bucătă- 

verandă, vestibul

dealtfel întreaga 
a recensămîntului.

DAN VASILESCU LIDIA POPESCU

cerință a vieții moderne:

A TRĂI ÎN PERMANENTĂ
ACTUALITATE x

O aspirație pentru care 
industria noastră ne oferă 
toate mijloacele necesare

• Nevoia de informare — o stare de spirit a omului modern 
• O fereastră deschisă spre lume • Performanțe tehnice superioare • Posibilități largi de alegere

Cit ocupă sau cît trebuie să ocupe in viața noastră 
de fiecare zi timpul afectat pregătirii, informării cu
rente, destinderii ? E greu de precizat. Un răspuns mai 
aproape de realitate ar fi : „Mult". In condițiile ac
tuale nu putem să ne lipsim de nevoia permanentă de 
comunicare cu lumea. Cu atît mai mult cu cit sîntem 
tineri, oameni in plină formare și desăvîrșire a pro
priei personalități, și ea mereu mai complexă, mai di
namică. Mijloace de abordare a acestei intense și vi
brante lumi ce ne înconjoară și ne atrage mereu prin 
noutățile sale, sînt multiple, perfecționate și ele in. 
decursul timpului și adaptate necesității stringente.

Radioul și televiziunea sînt două dintre cele mai 
uzitate și mai comode, mai oportune, dacă s-ar putea 
zice. Prezența lor în fiecare casă, la fiecare loc de 
activitate este o realitate fără de care cu greu ne-am
putea obișnui.

Privit doar ca un mij
loc de comunicare a unei 
cantități de informa^, 
de toate genurile și din 
toate domeniile de acti
vitate, radioul nu ni se 
relevă decît în mică mă
sură. Pentru că, în afara 
informațiilor, îmbogățite 
în fiecare moment al a- 
celeiași zile, el oferă o 
imagine de ansamblu a- 
supra întregii vieți eco
nomico-sociale, cultural- 
educativă. De la știrile 
din actualitatea politică, 
reportajele și informa
țiile transmise direct de 
la fața locului, de la răs
punsurile de larg interes 
cetățenesc adresate as- 
?ultătorilor, de la emisiu

nile științifice și cul- 
tural-artistice, umoris
tice, muzicale, de inițiere 
în diverse domenii pînă 
la transmisiile sportive, 
comentariile politice etc. 
radioul rămîne un pre
țios și statornic tovarăș 
al fiecărui tînăr, oricînd 
și oriunde s-ar afla. Nu 
există emisiune care să 
nu intereseze, să nu se 
adreseze în mod expres 
tinerei generații.

Asa stînd lucrurile, nu 
putem să nu remarcăm 
apariția a noi și noi a- 
parate de radio, nu pu
tem să nu ne dorim un 
asemenea companion ul
tramodern. agreabil, 
ușor de ciștigat. O gama 

extinsă de radio recep
toare — aparate porta
tive — sînt oferite tu
turor tinerilor prin re
țeaua comerțului de stat 
Acum, în această lună 
a cadourilor în mod de
osebit unitățile Ministe
rului Comerțului Inte
rior oferă tuturor cum
părătorilor tineri posibi
litatea procurării apara
telor radio portative cu 
performanțe tehnice la 
nivelul celor mai evo
luate. Fără să trecem în 
revistă întreaga varie
tate tipologică de apa
rate, vom aminti cîteva, 
sugerîndu-vă tot atîtea 
posibile alegeri ale ca
dourilor potrivite pe care 
să le faceți celor dragi. 
Sugestiile noastre sînt 
bazate pe opțiunile tine
rilor cumpărători. Iată 
de pildă aparatul „AL
BATROS** cu 4 lungimi 
de undă, dotat cu cască, 
Ia un preț de vînzare 
accesibil tuturor. Se ali
mentează cu 4 baterii de
1.5 volți, dar și de la re
țeaua electrică prin in
termediul unui alimen
tator de 6 volți care se 
găsește în comerț. Asi

gură o bună audiție, da
torită acordului fin pe 
care-1 posedă. Are o 
foarte plătută estetică, 
fiind amplasat în carca
să de diverse culori (alb, 
negru, gri).

NEPTUN 2 se racor
dează la 4 lungimi de 
unde, avind extensie de 
bandă pentru scurte. Un 
aparat portativ mai ușor 
este și Cosmos 3, cu trei 
lungimi de undă, cu ace
leași posibilități de ali
mentare ca și „Albatros”. 
Un aspect plăcut are și 
Pescăruș (7 tranzistoare 
și o diodă), care poate 
folosi ca sursă de ener
gie o simplă baterie, ușor 
de procurat de la toate 
magazinele, de 4,5 volți. 
Are o sonoritate impe
cabilă. Sînt solicitate 
mai ales de către tinerii 
melomani care pot înre
gistra în bune condiții 
melodiile de muzică pre
ferată. Calități asemănă
toare au aparatele ALFA 
1 (lungimi de unde me
dii și scurte) și ALFA 2 
(lungi și medii), ZEFIR 
(cu cască și în husă de 
piele asigurînd o bună 
protecție). CORA 1, CO

RA 2, CORA 3 (cu di
mensiuni foarte mici și 
deci comode la purtat 
și manevrat, în casete 
foarte frumoase). Iefti
ne, puțind fi procurate 
cu eforturi minime de 
către toate categoriile 
de tineri, economice, da
torită consumului redus 
de energie, aceste apa
rate sînt mereu într-o 
competiție a perfecțio
nării cu ele însele în fo
losul beneficiarilor. Un 
însoțitor plăcut la drum 
cu autoturismul propriu 
este aparatul „PRE
DEAL**, cu trei lungimi 
de undă, dotat cu difu
zor și antenă telesco
pică, care se alimentea
ză de la acumulatorul 
de 12 volți al nțașinii. în 
ajutorul tinerilor care 
doresc să-și cumpere în 
aceste zile asemenea a- 
parate radio este și po
sibilitatea procurării ce
lor care depășesc suma 
de 500 lei, în rate.

★

Ne aflăm în magazinul 
de prezentare al I.C.L. 
Tehnometal din Capita
lă. Doi tehnicieni ai în

treprinderii „Electroni
ca" oferă publicului o 
demonstrație a calită
ților tipurilor de televi
zoare. „Asemenea acți
uni — ne informează 
tînărul vlnzător Nicula 
Dan — se organizează 
pentru public zilnic du
pă orele 17,00, pentru a 
putea cunoaște cît mai 
bine performanțele noi
lor tipuri de aparate". 
Un tîhăr se interesează 
de tipul televizoarelor 
portative „SPORT". Pri
mește o serie de detalii 
tehnice : Este un aparat 
cu diagonala ecranului 
de 31 cm, complet tran
zistorizat și deci foarte 
ușor de deplasat (are 
doar 9,100 kg), se poate 
alimenta de la tensiunea 
rețelei de curent alterna
tiv de 110 sau 220 volți, 
50 Hz. dar și de la o 
tensiune continuă de 12 
volți. primită, de exem
plu, de la acumulatorul 
autoturismului. Dispune 
de antenă proprie, cît și 
de o mufă pentru atașa
rea antenei . exterioare. 
Cumpărătorul se arată 
convins mai ales cînd. a- 
tături, un alt tînăr, Mihai 

Rădulescu, se declară 
foarte mulțumit de apa
ratul său, de același tip, 
pe care l-a procurat în 
urmă cu cîteva luni. 
„Are o imagine foarte 
clară, stabilă și o sonori
zare perfectă. L-am pur
tat cu mine și la serviciu 
și în vizită la prieteni. 
Este un aparat rezistent. 
Merită să-1 luați“. Me
rită mai ales și pentru 
prețul accesibil, care se 
poate achita în 24 de 
rate. Dealtfel aceste în
lesniri, precum și asigu
rarea tuturor reparații
lor în perioada celor B 
luni de garanție se acor
dă pentru toate tipurile 
de televizoare.

Oamenii privesc, în
treabă, se hotărăsc re
pede. Opțiunile lor se 
decid în funcție de mă
rimea aparatului, în ra
port de cea a încăperii, 
de culoarea casetei ra
portată la cea a mobi
lierului etc. Pentru că. 
celelalte caracteristici — 
claritatea și stabilitatea 
imaginii, asigurarea au

diției perfecte — le au 
toate deopotrivă.

Aparatele din gama 
Venus s-au diversificat, 
s-au îmbunătățit. Comu
tația mecanică a fost în
locuită cu cea electroni
că. Selectarea posturilor 
se face mai ușor, ima
ginea este de mai bună 
calitate. In încăperile de 
3/4 m, prezența televi
zoarelor Venus E. Venus 
L, Venus H2 (cu diago
nala ecranului 47 cm) și 
Venus 250 (diagonala 50 
cm) este cît se poate de 
potrivită.

Din aceeași gamă face 
parte și tipul de televi
zor Compliment, cu po- 
tențiometrii așezați late
ral. Clasic E, Opera H, 
Diana au o diagonală 
ceva mai mare — 59 cm 
și cadrează foarte bine 
în încăperile mai mari. 
Recomandabile pentru 
sălile cluburilor, ale ca
selor de cultură, sint a- 
paratele de tipul Opera 
H2, Diamant E, Diamant 
L2, Diamant S, cu dia
gonala ecranului de 61 
cm, sau cele de tipul 
Lux E și Lux L, cu cea 

mai mare diagonală — 
65 cm.

Indiferent de tipul 
preferat, televizorul ' ne 
face să ne simțim mai 
aproape de semenii noș
tri, în munca de zi<cu zi, 
să fim martori ai unor 
evenimente care se pe
trec la mari distanțe, să 
reținem cît mai multe 
detalii despre acestea. Pe 
lîngă emisiunile de in
formare cutia miraculoa
să a televizorului — a- 
cest ecran pe care se ve
de ca printr-o fereastră 
lumea — ne indică o 
mulțime de utilități 
practice, ne face să par
ticipăm la spectacolele 
artistice și pe terenurile 
sportive, ne transportă 
pe alte planete.

Lumea de pe ecranul 
televizorului este lumea 
noastră. Tocmai de ace
ea trebuie și putem s-o 
cunoaștem mai bine.

Radioul și televizorul 
sint accesorii de nelipsit 
din viața modernă.

VASILE RAVESCU 
Foto: O. PLECAN



î

î

î 
I
ț

* 
î

î

/RADU IULIAN, Bucu
rești : „Mă adresez dum
neavoastră, deoarece am 
observat că vă preocupă 
problemele tinerilor. Și 
eu sînt tinăr, am 24 de 
ani. Citesc, ascult muzi
că, merg la film sau la 
teatru și, uneori, mai calc 
și prin sălile de expoziții, 
nu pentru că afară plouă, 
ci pentru că doresc să 
fiu un om al timpului 
meu, să cunosc adevărul 
prin artă. Eu consider 
arta ca fiind o formă de 
exprimare a adevărului. 
Ce. fel de formă? Aici 
am nedumeriri pentru că, 
de mai multe ori. am 
a/>ut senzația că arta ex
primă neadevărul. Să vi 
explic de ce.

Acum cițiva ani am vă
zut o expoziție de sculp
tură. In paranteză vă 
spun că de atunci nu am 
mai vizionat o atare ex
poziție. Ce am văzut aco
lo ? Niște bucăți de lemn, 
mai mult sau mai puțin 
șlefuite și lăcuite. îm
binate într-o formă bi
zară. Purtau și niște nu
me. Am privit mult timp 
la ele. Nu mi-am explicat 
de ce un artist se ocupă 
cu așa ceva cită vreme 
orice timplar putea pre
lucra acele lemne in
tr-un mod mai estetic. 
Oare aceasta este arta? 
Mă poate impresiona un 
lemn care nu inseamni 
nimic, dar care poartă un 
nume ? Mă întreb : oare 
autorii ți criticii de artă 
înțeleg ce semnifică acele 
lemne ? Dacă da, atunci

i-aș invita să ne explice 
și nouă, scurt și cuprin
zător, conținutul acelor 
„opere". Eu cred că aici 
este vorba de o „beție de 
forme", așa cum în lite
ratură a existat „beția de 
cuvinte". Așa cum acele 
aglomerații de cuvinte 
nu aveau nici un conți
nut, tot așa aceste forme 
nu reprezintă nimic. Dacă 
sculpturile sint făcute 
pentru a fi expuse, de 
ce nu sint lucrate pe în
țelesul nostru ? Prin cele 
expuse de mine nu con
test existența unor sculp
tori valoroși, dar se mai 
găsesc și alții care nu sint 
valoroși și aceștia din 
urmă nu au ce căuta cu 
pretinsele lor „opere" in 
sălile de expoziții, unde 
omul intră să-și hrăneas
că spiritul, să iasă satis
făcut din sală, nu nedu
merit. frustrat, rănit in 
orgoliul lui de „consuma
tor de artă".

Aș mai avea multe de 
spus, insă cred că nu e 
cazul să vă mai rețin a- 
tenția. De ce v-am scris ? 
Am o rugăminte pe care 
v-o adresez in speranța 
că mă veți sprijini. Aș 
dori ca ziarul „Scinteia 
tineretului" să găzduiască 
o rubrică care să se nu
mească de exemplu „Spec
tator" în care noi, marele 
public tinăr să ne expri
măm părerile critice asu
pra noutăților in artă. A- 
supra utilității acesteia 
nu mă pronunț, intrucit 
puteți aprecia și singur 
cine și ce are de cișli- 
gat de aici".

Scrisoarea dv. nu es.țe, ca să zic așa, pe profilul 
rubricii noastre, dar asta nu înseamnă că nu putem 
discuta, în principiu, despre accesibilitatea artei. Zic 
•ifi principiu d^arece dv. vorbiți la modul general 
atita vreme cît noi nu știm despre care expoziție este 
vorba, pentru a ne putea spune o părere. Sigur că 
există încă destulă artă falsă, există și o beție de 
forme, cum bine ați zis, iar datoria sfintă a criticii 
este să se pună cu trupul ei în fața acestor pericole. 
Dar, in același timp, mă simt obligat să vă întreb : 
dacă cumva v-ați înșelat, dacă cumva lucrările res
pective aveau o valoare estetică pe care dv. n-ați în
țeles-o ? E posibil și așa. Am prefera, pe viitor, să 
vă cunoaștem părerea despre anume expoziții, cărți 
sau filme pentru ca discuția noastră să fie la obiect. 
Propunerea în legătură cu o rubrică „Spectator", la 
care să adunăm părerile cititorilor, este bună și cred 
rubrica poate începe cu părerile dv. despre o expoziție 
sau o operă anume. Vă așteptăm.

Un elev necăjit, Su
ceava : „Țin să precizez 
de la început că m-am 
gindit bine inainte de a 
vă scrie această scrisoare. 
Deși am multe întrebări 
de pus, mă voi opri nu
mai la acelea care cred 
că interesează pe toți ele
vii din țara noastră, în

special pe elevii de liceu. 
Sint elev in ultimul an de 
studii la un liceu dintr-un 
oraș de provincie. Țin să 
precizez — fără să mă laud 
— că sint unul dintre 
elevii buni ai școlii, bur
sier și cu nota 10 la pur
tare. De asemenea, pre
cizez că nu vă scriu nu
mai in numele meu. ci

In numele clasei și poate 
al marii majorități a ele
vilor din țară. Despre ce 
este vorba ? Despre unele 
articole ale regulamentu
lui școlar. In primul rind, 
uniforma școlară. Toți ne 
întrebăm dacă este nea
părat necesar să purtăm 
acele costume bleumarin. 
Noi nu vrem si copiem 
mai știu eu pe cine. Noi 
vrem să fim responsabili 
de noi înșine, vrem să ne 
afirmăm personalitatea. 
Nu vrem să ne afirmăm 
prin haine țipătoare sau 
plete, prin gesturi urite, 
nici prin uniforma șco
lară. Se poate învăța Iz 
fel de bine și fără unifor-

ln cadrul „ținutei" șco
lare este inclusă și lungi
mea părului. De acord că 
nu e voie cu plete. Dar 
de ce elevii sint iun și 
numărul zero ? De ce un 
elev in ultimii ani de li
ceu să fie tuns la fel ca 
unul de clasa I sau chiar 
preșcolar ? Toți elevii sint 
egali in drepturi. ca și 
oamenii mari și miei. To
tuși. spuneti-mi dumnea
voastră dacă mentă să 
fie tuns un elev in ulti
mul an de studiu aseme
nea unui preșcolar, avind 
lungimea pirului sub 3 
cm. Am spus și eu sin: 
adversar a! pletelor lungi, 
„pe umeri", dar mei chiar 
așa. Si domnia roastrâ. 
și profesorii, părinții și 
bunicii noștri au fost os-

de Ion Bâieșu

Aveți șl n-aveți dreptate. Uniforma nu e constrîngere 
și nici umilință. Dimpotrivă : e un semn de distincție 
profesională și umană. Imaginați-vă un marinar fără 
uniformă. In ce mă privește, am îmbrăcat prima uni
formă de elev cu bucurie și mîndrie. în plus, acestea 
nu sint chiar atit de urit croite (firește, ar putea fi 
făcute și mai îngrijit). E necesar și numărul de pe 
minecă. pentru a-i obliga pe cei nedieciplinați să se 
comporte decent pe stradă. în ce privește părul, știu 
că elevii nu sint obligați să se tundă la piele. Atit 
cit li se dă voie, e suficient.

Desigur, sint Împotriva exceselor care umilesc și 
ating sensibilitatea tinerilor.

Dar. poate că eu nu am argumente suficiente ea 
să vă conving. Așteptăm și alte opinii.
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mă școlară. Nu na asta 
rușine că sintem elevi, 
dimpotrivă, știm că fnră- 
țind ne vom afirma mai 
tirziu. Sintem obsedați, 
însă, de această uniformă 
școlară. Cu ce contribuie 
ea la ridicarea nivelului 
de cunoștințe, la forma
rea omului nou. folosite9 
societății? Cu nimic. Poa
te veți spune o contra- 
intrebare :

— Cu ce contribuie 
pletele sau pantalonii 
evazați la ceea ce am 
arătat mai sus? Cu nimic

— Atunci ?
— Atunci, fiecare tre

buie să se poarte cît mai 
firesc, cu o tinută care 
să-l aranjeze, adică să 
fie cît mai îngrijit, mai 
curat șt totodată decent.

O altă întrebare ar fi 
următoarea :

— De ce sintem tniem- 
nați prin matricole cu nu
mere ța mină ?

în concluzie. ered că 
nici un elev nu este de 
acord cu uniforma șco
lară.

meni tineri, chiar elevi 
de liceu unii- Au uitat 
oare acești ani re asemuit 
de frumoși ? E: nu au 
trecut p*in această virstă 
a întrebărilor ?

Un vechi v-ove-b ro- 
mânesc spune : haina nu 
face pe om. Cred ci prin 
asta am spus totul. Mai 
sm o nedumerire : daci 
ești elev și faci practica 
fn producție H urină, ca
re nu este lingă școală, ci 
le cit ev a sute de metri 
(sau mai mult) depărta
re trebuie neapărat si vii 
la școală cu o ori inainte 
ți si mergi încolonat doi 
cite doi (ca Ia grădiniță) 
prnă Ia uzină ? Daci te-ai 
duce singur, divert de a- 
casi. la uzină, nu ai În
văța meserie ?— încerc 
să închei, deși ar fi multe 
de spus, pentru a nu vi 
răpi prea mal! timp. Vă 
TXH7 din suflet chiar daci 
nu publicați scrisoarea, 
cel puțin să-mi răspun
deți prin intermediul ru
bricii".

LUCIAN CRISTEA. 
Aleea Grănicerilor, Bloc 
K 2, Tomis VII. Constan
ța : „Dragostea. marea 
noastră necunoscută, se 
joacă (ața cum am văzut 
din foarte multe scrisori) 
cm sufletele tutu*rm băie
ților. firi pic de scrupu
le. mai mult chin9, iacal
ei (fără măcar si t se e- 
t’ugă atenție1 cele mei 
elementare noțiuni d*
comportare fn ceea ce
privește relațiile ei cu
tn'mîle celor HMnți de
iubire. Dar ptnă eind — 
ne ov’iem noi. băiet::. în
trebarea — o si aștep
tăm (dacă se poete spu
ne aței mirueolu’. de 
„Lave rtory" al prietenii
lor noastre, pini rind o 
ti tot acceptăm ri înghiți 
(evident. es aodxrii ea 
ea. dragostea, tnfama și 
nerecunoscătoare a. si ne 
joace renghiuri r. să-și 
ridi de noi ? Zic asta 
pentru că am vizut (din 
scrisorile citite l« aceas*ă 
rubrici) cum domnișoare
le înfumurate de otita 
grație nu mai au lu-nind 
bi ochii lor spălăciți de 
rimeîuri ți gene false ce 
ti poată vedea suferințe
le confraților noștri că- 
zuti pentmi o cauză no
bilă dar surdă, ci. vorba 
aie. n-are cine să-l audă. 
Ce prietenă poate fl fe- 
tisoarg a:a tneotopenită, 
care-și mută cuibul sen
timental Mntr-o dragos
te" fn alta, ciictnd fn pi
cioare niște sentimente 
și gtnduri curate. De aia 
zic eu. băieți, a venit 
timpul să le puneți pi
ciorul fn prag, să vi tra
geți șapca pe ochi și <ă 
vă vedeți de viata voas
tră, căci sentimentele nu 
se schimbă la obo9 pș o 
pereche de pantaloni cir-

ț:‘i sau pe o roată de bi
cicletă, pentru că ea. dra
gostea, trebuie să rămină 
ca un simtimhU nobil 
și ru’nt. Ehe-hei. iubiri 
..d-astea" să tot rind ca 
ploile de primăvară ri au 
<d vă spele sufletele 
roastrg înlăcrimate. .Va 

Înainte de toate 
•rpbuie să rimmem băr
bați idevi-a*i și nu niște 
bociiocre gata să jeleas
că după vrima fa*ă 
vrea puțin vînturctă prin 
riști ri care crede că-n 
d-m coste se oorie rorin 
cu pietre-n gnrd. Vă scriu 
acest» rindsri H numele 
drmniidtri de bărbat, ca
re. hdrimt riind. trebuie 
să fnr-.-.oă mereu.

Arta na înseamnă, tnsă. 
fuga de ă&nooate Nu. d*a- 
«ri mei. rări n-oi toți, oo- 
Men*. n» putem trăi 
thia9 c< niște pioni 
pe mprghsea drumuM. ea 
să se rne^f ^ecre-
dincinșH de noi. Atentte 
multă atentte !n eeea ce 
tăcem atunci rind clădim 
o prietenie, căci pfnd nu 
cunoști omul alături de 
tare vrei să mergi. n-a9e 
sens să-ți rtnri sentimen
tele. Ctt detprt ^pupate
le" ears nu șffu să pre- 
țuiască o dragoste adevă
rată. lărați-Ie timp să pri
begească spre țările calde 
și nu rd tngrijorati, unele 
se vor întoarce ri poate 
var reveni chiar la noi. 
dacă le veți fnrăta «ă 
„zboare" eu adevărat prin 
viață.

îmi ce9 scuze daci 
eumva rindurile mele 
vor supăra pe cineva, dar 
nu uitați că v-a scris 
un prieten al bărbaților. 
Acționați sub lozinca: 
dă fim bărbați fn fața 
dragostei", și va fi bine!"

Patet:ru’. dv. îr.demn către bărbații înfrînți în dra- 
gost* va au rră îndoiesc, ecoul cuvenit. Dar de
ce «riten cvmn'e wr ‘.oare la adresa fetelor ? Să nu 
vă mirați dacă una din^e acestea vă va răspunde 
în aceiași termeni.

Fabrica de apartamente
Așa arată elementele spațiale prefabricate din 

beton armat pentru clădiri de locuit, finisate $■ 
cu instalațiile montate deja din fabrică. Concep
ția liniei tehnologice pentru fabricarea elemen
telor spațiale pornește de la ipoteza că produsul 
este o celulă modulară de mărimea unei camere 
dintr-o construcție, care se livrează pe șantier 
complet finisată și echipată cu instalațiile ne
cesare, asemănător unui produs industrial de 
mare serie realizat de uzinele constructoare de 
mașini. Organizarea fabricației corespunde ni
velului uzinelor moderne ; procesul tehnologic 
se desfășoară pe conveier — cu posturi fixe, spe
cializate pe fiecare operațiune — programarea în
tregului proces de execuție și aprovizionarea cu 
materiale fiind prevăzută să se facă cu ajutorul 
unui calculator. Transportul elementelor pe șan
tier și montajul lor se realizează cu trailere și 
macarale de mare capacitate, greutatea prefabri
catelor variind intre 20 și 40 tone. Asamblarea 
pe șantier a elementelor spațiale montate in clă
diri de P + 4 etaje se face prin precomprimare 
(pe verticală) și prin sudură (pe orizontală).

Principalele avantaje ale noului procedeu de 
construcție al locuințelor cu elemente spațiale, 
comparativ cu sistemul actual de execuție cu 
panouri mari, sint următoarele : consumul total 
de manoperă în fabrică și pe șantier se reduce 
cu circa 20—25 la sută ; gradul de industrializare 
exprimat prin ponderea lucrărilor executate in 
fabrică crește de la 40 la 80 la sută ; durata de 
execuție pe șantier a unui bloc P + 4 etaje cu 
20 apartamente se reduce cu circa 70 la sută ; 
calitatea lucrărilor de finisaj și instalații este 
superioară în procedeul cu elemente spațiale, da
torită transferului in fabrică a 80 la sută din 
manopera totală, unde sint condiții mai bune 
de lucru și se poate exercita o supraveghere su
perioară.

Datorită acestor avantaje esențiale, acest pro
cedeu care s-a aplicat la Craiova și probabil ca 
deveni dominant mult timp în viitor se va ex
tinde prin realizarea de noi fabrici, cu capacități 
de producție de circa 600 apartamente/an. Con
comitent cu crearea de noi unități de producție

se vor continua lucrările de cercetare pentru 
realizarea de locuințe cu confort sporit și par- 
tiuri flexibile, perfecționarea procedeului de fa
bricație și reducerea consumurilor de materiale 
și manoperă. (V. Simion).

0 carte utilă
in colecția „CriMal"

„Prînzul
cel

mare"

TELECOMUNICAȚII
• Cel mai perfecționat cablu 

submarin realizat pînă în pre
zent — el va permite transmi
terea a 3 500 convorbiri telefoni
ce simultane — este în curs de 
montare, între localitatea fran
ceză Saint-Hilaire de Riez și lo
calitatea americană Green-Hill, 
pentru a forma legătura trans
atlantică TAT-6. Cablul, măsu- 
rînd 2 600 km, este montat cu 
ajutorul celei mai mari nave 
cabliere din lume „Long-Lines" 
de 110 m lungime. • Cum să 
transmitem printr-un cîmp de 
unde cît mal multe informații 
și, în același timp, să facem ca 
numărul tot mal mare de cîm- 
puri de undă, ce apar odată cu 
sporirea centralelor de transmi
sie radio, TV sau telefonice să 
nu interfereze între ele ? So
luția, cunoscută de cîteva de
cenii, ne-o oferă microundele 
(de înaltă frecvență, pînă la 
12 GHz) care, pe de o parte, 
permit o multiplexare ridicată 
și, pe de altă parte, sînt pu
ternic fasciculate, restringîn- 
du-se la un diametru de numai 
100 metri între două relee situate 
la distanța de 50 km unul de 
altul. Acest fapt este important

pentru că spațiile de influență 
ale zonelor radiofonice se su
prapun deseori, ajungindu-se 
astfel la perturbații reciproce, 
în plus, aceste unde ultrascurte, 
cu lungimi de ordinul a 2—3 cm, 
oferă marele avantaj de a putea 
transmite mai multe informații. 
Recent, firma AEG Telefunken

Inventica ’76

a anunțat construirea celui mai 
modern radioreleu care funcțio
nează pe 8 canale, fiecare per- 
mițînd transmiterea a 2 700 con
vorbiri telefonice simultane.

• Primii telespectatori din 
lume care au recepționat pro
grame TV transmise prin fibre 
de sticlă (cabloviziune) sînt 
cei 34 000 abonați ai cabloviziu- 
nii din Hastings (Anglia). Din 
luna martie a.c. o societate de 
transmisiuni utilizează un cablu 
construit din două mănunchiuri 
de fibră de sticlă groase cît fi
rul de păr. Metoda nu este chiar 
de ultimă oră. dar se pare că 
specialiștii englezi au rezolvat

o importantă problemă — cea 
a prețului : ghidul de undă op
tic concurează deja cablul coa
xial tradițional care costă un 
dolar pe metru liniar pentru 
transmisiuni televizate, în timp 
ce firma producătoare engleză 
(„Coming Glass Works") ac
ceptă comenzi la un preț de 
zece ori mai scăzut.

• Un model de transmisie 
multiplă prin oablu ni-1 oferă 
și vehiculul submarin teleco
mandat, construit de o firmă 
irlandeză, care poate îndeplini 
cu precizie diverse misiuni pe 
fundul mării. Cintărind nu mal 
puțin de 9 tone, el este echipat 
cu 6 roți independente și un 
braț extrem de mobil care alege 
dintr-un compartiment de scule 
cele care-i sînt necesare. Toate 
comenzile se transmit de la su
prafață prin același cablu. 
Pentru a nu mai vorbi de e- 
xemple similare, de data aceasta 
funcționînd nu pe solul subma
rin, ci pe solul unor planete, și 
beneficiind de comenzi transmi
se nu prin cablu, ci prin unde 
radio, pe care ni le oferă bine
cunoscutele automate Lunohod 
sau Viking.

Tot mai des sînt folosite azi 
în lume noțiunile de ..demogra
fie'* și „alimentație** ; ambele 
sînt legate de viitorul omenirii. 
Explicația utilizării lor tot mai 
intense se datorește constatări
lor că o bună parte a populației 
globului este subnutrită sau mal- 
nutrită, în timp ce altă parte 
dispune de rezerve alimentare, 
care insă nici ele nu sint repar
tizate echitabil.

Potrivit datelor existente. în 
momentul de față cele 3.5 mi
liarde de oameni ai globului se 
înmulțesc anual cu circa 2*e, de 
unde rezultă că pînă în anul 
2000 omenirea va putea număra 
chiar 7 miliarde de suflete. 
Dacă s-ar pune in valoare toa
te posibilitățile tehnice și știin
țifice. precum și toate resurse
le alimentare existente pe Pă- 
mint, s-ar putea asigura alimen
tația nu numai pentru 7 miliarde 
de oameni.

Printre măsurile preconizate 
pentru asigurarea hranei se nu
mără în primul rînd sporirea su
prafețelor agricole. Resurse po
tențiale importante de terenuri 
agricole există în țările în curs 
de dezvoltare din multe regiuni 
ale globului, mai ales din Afri
ca. Asia și America Latină.

Sporirea producției la hectar 
constituie o cale de luptă efici
entă pentru asigurarea hranei 
omenirii. Dacă, de exemplu, s-ar 
folosi îngrășăminte minerale în 
cantități suficiente, sursele ve
getale de alimentație ar putea 
fi încă sporite considerabil. A- 
ceasta, deoarece pe scară mon
dială ogoarele nu primesc azi 
decît circa o optime din îngră- 
șămintele care le-ar fi necesare.

Apoi, numai vreo 13% din su
prafețele agricole sînt astăzi a- 
provizionate cu cantitățile nece
sare de apă. Ele asigură lao
laltă o recoltă atît de mare cît

restul de 87*» <tn suprafețele 
insuficiente aprovizionate cu 
apă. Astfel că^o bună irigare a 
acestora din urmă ar putea spo
ri actualele recolte de peste 
S ori.

Sporuri alimentare considera
bile ar putea fi obținute prin 
cultivarea de soiuri foarte pro
ductive. mai bogate în proteină 
și rezistente la variațiile de cli
mă. în fine. îmbunătățirea me
todelor de combatere a buruie
nilor și dăunătorilor ar îmbel- 
șuga recoltele, pentru că se știe 
că astăzi circa 25% din recolta 
mondială este distrusă de dău
nători.

Dar avutul Terr ei nu se limi
tează aici. Rezervele imense ale 
mărilor și oceanelor nu sînt încă 
puse suficient în valoare. De 
exemplu peștele oceanic este fo
losit azi doar în mică măsură 
pentru alimentație.

Despre unele aspecte ale a- 
cestei încleștate lupte pentru 
hrană vorbește cartea „Prînzul 
cel mare*4, apărută în colecția 
„Cristal". în care sînt prezentate 
succint cîteva din aspectele 
principale ale problemei hranei 
în lume. Cartea urmărește să 
informeze, in general. asupra 
problemelor mari ce stau azi în 
fața oamenilor de știință, pro
bleme ce încă de pe acum au 
început să capete soluții.

Dincolo de valoarea documen
tară și informativă, merită să 
fie subliniate și alte calități ale 
lucrării : stilul alert, inteligibil, 
maniera reportericească capti
vantă în care sînt tratate proble
me de o stringentă actualitate. 
Faptul se datorează, desigur, 
experienței și activității redac
ționale îndelungate depuse de 
autor, inginerul dr. Teodor Ma
rian.

H. LEREA

DE LA ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT 
TRADIȚIONALELE TRAGERI ALE REVELIONULUI Șl NOULUI AN

Anual Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează în 
aceasta perioada tradiționalele trageri extraordinare Loto șl 
Pronoexpres ale Revelionului și Noului An din 1 și respectiv 9 
ianuarie 1977 care se desfășoară după aceeași formulă teh
nică avantajoasă, ce oferă mari și numeroase cîștiguri partiei- 
panților.

Reamintim cu această ocazie că la tragerile extraordinare 
de anul trecut au fost cîștigate de participanți 8 autoturisme, 
peste 100 de excursii peste hotare și zeci de mii de cîștiguri 
în bani.

Marile trageri extraordinare Loto a Revelionului din 1 Ianua
rie și Pronoexpres a Noului An din 9 ianuarie 1977 atribuie 
participanților autoturisme „Dacia 1300” și „Skoda S 100", 
excursii în U.R.S.S., Turul Cehoslovaciei, Paris Valea Loirei, 
Turcia, R.D.G., Italia și Grecia, cîștiguri fixe și variabile în 
bani. Ca un mare avantaj al acestor trageri este și acela că 
se atribuie și cîștiguri suplimentare din fond special.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă oferind celor dragi bilete la 
aceste tradiționale trageri, oferiți și șansa de a cîștiga auto
turisme, excursii peste hotare și bani.

Procurați din vreme bilete.

Zile de aglomerație pe ^patinoarele Capitale!!
Foto : O. P1LECAN

CLUJ
Pentru vncnnt* de turn* » 

elevilor ,i «tudenților. Co
mitetul Județeni Cluj *1 
V.T.C. a initial • «erin de 
noțiuni menite ti nairure o 
cit mal plieuti »i edueatlvi 
folosire a binemeritatelor iile 
de odihni. Elevi «1 sladentl 
clujeni vor fi oaspeți pen
tru 11 iile al taberelor de 
lami de la Brapov. Sli- 
nie Moldova, Izvorul Mu- 
reșului. Vatra Dornei. In 
rite 2 serii — cadre dl- 
ăBcttee și elevi din muni- 
ripiul Cluj-Napoca, din Gher
la si Huedin vor participa la 
tabere de Instruire în Bucu
rești. Deva, Focșani și Bo
toșani. Din numeroasele ac
tivități incluse în ampla ma
nifestare a Festivalului 
„Cîntarea României** sint 
demne de remarcat montajul 
literar-muzical „Războiul de 
independență oglindit în li
teratură și muzică", monta
jele de poezie patriotică de 
la liceele „Gheorghe Bari- 
țiu**, ..George Coșbuc** și Li
ceal de informatică din Cluj- 
Napoca. (RADU VIDA).

DÎMBOVIȚA
• In timpul vacanței de 

iarnă, cercul „Tinerii istorici" 
care funcționează pe lingă 
Casa științei și tehnicii pen
tru tineret din Tirgoviște ișl 
va ține cea de a patra sesiu
ne de referate și comunicări 
intitulată : „Din istoria ținu

tului local**. Pentru acest 
prilej, iubitori ai istoriei pre
gătesc 10 comunicări referi
toare la participarea dîmbo- 
vițenilor la răscoala din 1907 
și la războiul de independen
ță.

• La Casa științei și teh
nicii pentru tineret funcțlo- 
neaaă clubul de vacanță al 
elevilor. Printre acțiunile or
ganizate aici, se numără : 
recitalul de muzică și poe- i 
sie „Cu tîmpla lipită de ini- / 
m& țării" susținut de mem- 'ș 
brii societății literare „Ale- j 
xandru Vlahuță" șl un carna
val al tineretului, (MIHAIL 
VLAD).

IALOMIȚA
întreaga activitate în pe

rioada vacanței de iarnă se 
desfășoară la nivelul școlilor 
și localităților in cluburi de 
vacanță. în cadrul acestora 
au loc acțiuni politico-educa
tive sub genericul „Progra
mul partidului, programul 
nostru de viață" și „Ne pre
gătim să devenim demni ur
mași ai comuniștilor". Se a- 
fiă în plină desfășurare con
cursul elevilor din clasele 
8—12 cu tema „Libertatea 
națională și socială în conști
ința poporului român", inte
grat amplelor manifestări pa
triotice dedicate centenarului 
Independenței de stat a 
României. Elevii iau parte, 
de asemenea, la ciclul de ac
tivități „Centenar glorios". 
(ELENA RUSU).

Postavurile de Buhuși con
curau la început ă! acestui se
col gloria țesăturilor engle
zești și în scurt timp — cum 
spune scriitorul oprea și a- 
colo acceleratul. între o glu
mă subțire d(>s#re un înțelept 
și anonimatul oricărui tîrg de 
provincie localitatea forțează 
memoria călătorului în di
recția aceluiași postav. De 
altfel, ce ar putea ști acesta 
în plus față de localnicul de 
azi ?

fără, hală, fără lumină, 
fără canalizare. In centru și 
periferie erau două felinare 
care fumegau, iar locuitorii 
înnotau în noroi prin întune
ric. Apa. o aduceau cu sacale 
primifivr". Am citat dintr-o 
expunere de motive la un 
proiect de buget al orașului 
(1926) în timp ce acționari 
din Franța, Elveția, Germa
nia, Belgia, Anglia, Italia, 
Turcia, Grecia, Columbia își 
plăteau valeți și iubite cu 
tantieme venite dintr-un oraș 
cu nume „exotic".

Dincolo de această aparent 
ieftină dar dramatică ieșire 
din anonimat, documente de 
arhivă, studii publicate, me
moria participanților vorbesc 
despre o strălucită tradiție 
revoluționară, despre luptă
tori a căror consecvență și 
demnitate confirmă renumele 
de focar de „socialist și co
munist" — cum figurează e- 
rașul In corespondența pre
fecților către ministerele în
sărcinate eu ordinea publică

<

(

Inscripție 
pe postavul 
de Buhuși

0 seară
fn inima orașului Slatina, 

la restaurantul intitulat ca- 
ragialesc „Union", mi-a fost 
dat să trăiesc o seară inedi
tă. ca unul din acele vise 
parcă -mai mult stranii, decit 
urite.

Intrasem la o friptură și o 
bere. Era duminică. N-am 
găsit nici una, nici alta. In 
schimb, am găsit un botez 
cu lăutari aduși de nașul, 
care se clătina prin tot 
localul, chiuind aprig, ca 
prins de un tangaj maritim 
irezistibil. Am mai aflat aco
lo. pe o estradă, ținind locul 
orchestrei, un televizor in 
funcțiune, in fața căruia 
toate fetele ajutoare de os
pătar — un grup ciripitor și 
vesel — își instalaseră foto
lii, intorcind spatele consu
matorilor, ignorindu-i in fa
voarea unor aventuri ale lui 
Alain Delon, in conflict cu 
Simone Signoret...

Nea Gogir — șeful unor 
ospătari invizibili — căra in- 
tr-una sticle cu vin, intr-o 
nișă mascată de perdele, 
unde chefuia o parte din per
sonalul localului, serbind, pe 
semne, repaosul duminical. 
Consumatorii, in majoritate 
foarte tineri, se molipsiseră, 
prin simpatie, de maladia 
marinărească a nașului și, 
văzindu-se disprețuit de 
ospătarete amatoare de film, 
s-au apucat să le bombar
deze cu proiectile confecțio
nate din miez de ptine.

Cine se avea bine cu nea' 
Gogu, căpăta, într-un tîr- 
ziu, cite un coniac roșiatec, 
care agrava prompt maladia 
oscilantă, avind proprie
tatea de a inteți tirul arti
leriei de panificație, fapt 
care provoca reacții orale 
cam deochiate, în grupul a- 
doratoarelor lui Delon. M-am 
hotărit să beau măcar un 
Cico, apelind la una din 
spectatoare.

— Așteaptă să isprăvească 
filmul ! ! 1

strămute in restaurant prin
tre junii care se trataseră cu 
alte coniacuri, obținute fără 
intermediul lui nea Gogu, 
procurate direct de la tej
ghea. Taraful, întărit de 
chiotele celor cu botezul, se 
luă la luptă dreaptă cu tele
vizorul pus la toată forța sa, 
producindu-se o competiție 
sonoră, in care învingea 
cind, Ionel-lonelule, cină va
carmul bătăliei pentru Simo
ne Signoret. Desprinzîndu-se 
de la masa nuntașilor, o fe
meie într-o rochie cu trenă, 
la braț cu o alta în panta
loni de schi, au început să 
facă promenada printre me
se, tachinind consumatorii 
localului, pe care-l confun
dau cu grădina publică. Na- 

xșul răpus, în cele din urmă, 
de chiote și de epidemia ma
ritimă, se prăbușise peste 
o masă cu solnițe, într-un 
somn cataleptic.

O singură masă, cuminte, 
cu trei tineri strungari de 
la „Aluminiu", scăpat de 
tangajul ucigător, făceau o 
insuliță izolată de atmosferă 
furtunoasă.

— Mereu, în fiecare seară, 
e așa vesel la „Unionul" a- 
cesta ?

— Stați, că n-ați văzut în- 
:ă finalul — mă încurajează 
unul dintre tineri.

...Intr-adevăr, finalul, adi
că ora de închidere, a mai 
adus o surpriză caragiales- 
că. Un glumeț, pus să facă 
ordine, aprins la față, aju- 
tind personalul să scape cit 
mai iute de consumatori, le 
aplică, fiecăruia, la plecare, 
cite o lovitură pe spina
re, tutelar și jovial, pentru 
a dota dezordinea cu legi 
spartane, proprii să întețeas
că atmosfera de carnaval. 
Oh, neuitatele seri de la 
„Union" !...

I. GRINEVICI

AȚI AFLAT?
Scrisoarea Măriei ne-a sosit într-un 

timp record I
De ce ?
Pentru că Maria a completat astfel a- 

dresa ei și a noastră :
Expeditor : Destinatar :

BÂRBULESCU CONSTAN- 
STÂNESCU MARIA TIN
Bd. Păcii, nr. 77 7 Sos. Panduri, nr. 147
Bloc Bl, Scara A, etaj V, ®J0<: O °- *' Scara C- e,ai 

IX, ap. 115
ap- 38 Sectorul 6

8 700 - CONSTANȚA 76 229 - BUCUREȘTI
Și dv. puteți avea aceeași surpriză plăcută dacă redactați 

complet și corect adresa expeditorului și destinatarului, neui- 
tînd să înscrieți înaintea denumirii localităților numerele de 
cod poștal ale acestora

și securitatea statului. Iată 
un pasaj edificator pentru 
condițiile fle muncă ale mun
citorilor : „Intrucit fabrica nu 
avea o sirenă care să adune 
în zorii zilei pe muncitori la 
lucru, direcția întreprinderii 
s-a adresat la 10 decembrie 
1891 parohului bisericii român 
din Buhuși : acesta să dea 
dispoziții ca in flecare zi lu
crătoare, la orele 5 diminea
ța, clopotele să sune, intru
cit lucrătorii, pentru a nu 
pierde ziua de muncă și a nu 
intîrzia, veneau la fabrică la 
miezul nopții. Grija conduce
rii nu izvora din dorința de 
a Îmbunătăți condițiile de 
viață ale angajaților, sau din
tr-un sentiment de umani
tate, ci din teama că, datorită 
extenuării la care erau su
puși, muncitorii, flăminzi și 
mai ales neodihniți, nu pu
teau asigura randamentul 
scontat de patron periclîtînd 
dobîndirea unor beneficii im
portante" (Monografia : „Bu
huși — din istoricul fabricii 
și localității").

18 zile mai tirziu, fn ace
lași an 1891, un lucrător era 
expulzat 
sale i 
încercarea_ ____ _ ______ _
în fabrică o grevă („.), Deloc 
impresionați de sunetele clo
potelor, muncitorii fabricii 
răspund prompt patronului 
patronilor. Nu trece anul, 
fără ca răzmerița să nu cla
tine zidurile igrasioase, la a- 
dăpostul cărora stăpinii se 
credeau în siguranță. Mun
citorii fabricii fraternizează 
în 1907 cu răsculații ; „Răz- 
vrătiții de la Buhuși, telegra-- 
fia ministrului de interne 
prefectul județului Bacău, 
Cantili, și-au găsit răsunet în 
comunele din județ, în regiu
nea limitrofă cu județul 
Neamț".

In acești ani se refac orga
nizațiile politice ale proleta
riatului și sindicatele, citim 
intr-o informată monografie, 
se trece la constituirea în 
1919 a cercului tineretului so
cialist muncitor ; se consti
tuie secția Buhuși a Partidu
lui Socialist din România ; 
din nou greve. In 1920, gre
viștii obțin satisfacerea a- 
proape a tuturor revendică
rilor. Spiritul de luptă este de 
neînfrint, deși teroarea se fa
ce simțită din plin. O celulă 
de partid se înființează aici 
imediat după crearea Parti
dului Comunist Român. Ac
țiuni politice, proteste, greve, 
cea din 1933, de o intensitate 
revendicativă care uimește 
sțăpînirea. Dar să ne oprim 
aici, exemple sînt nenumăra
te. Cinci decenii de luptă 
confirmă strălucit conștiința 
de clasă a muncitorilor fabri
cii, temeritatea dovedită în 
condiții despre care nu mai 
este cazul să insistăm. Orașul, 
așa cum arată astăzi, școlile, 
dotările social-culturale, pen
tru a nu mai vorbi de condi
țiile de muncă ale muncito
rilor, sînt și rezultatul dece
niilor amintite. Scopul suc
cintei noastre incursiuni în 
istoricul mișcării muncitorești 
din Buhuși este să impulsio
năm activitățile educative 
din școlile orașului, din fa
brică, a căror temă este toc
mai acest trecut de luptă. 
O mai atentă cercetare a 
istoriei „acestui focar socia
list și comunist" constituie 
datoria fiecărui tînăr, a tutu
ror celor care au în grija lor 
educația tineretului. Se înțe- 
Jțgge, vorbim despre cunoaș
terea tradițiilor de luptă ne
cesară a se înfăptui in școli, 
in toate organizațiile U.T.C. 
din oraș. Sentimentul aparte
nenței Ia o asemenea tradiție 
se cultivă prin muncă și 
prin cunoașterea faptelor e- 
roice ale muncitorilor. Orașul 
are o încărcătură de conștiin
ță, care îi explică și chiar 
aureolează devenirea. Tinerii 
trebuie să cunoască acest te
zaur. să și-l explice corect. 
Credem, de asemenea, că o 
placă comemorativă mențio- 
nînd mai importantele acți
uni de luptă revoluționară se 
cuvine a înnobila frontispi
ciul uneia din cetățile în 
care demnitatea nu a fost 
înfrînlă,

AD. NICOLAE

Izat „pentru tendinței 
revoluționare și pentr^F 
carca de a fi organizând
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
• Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Arabe Siriene. Abdel Rahman Khleifawi

AGENDĂ împreună cu întregul popor, tineretul român 
protestează și cere cu hotărîre eliberarea 
grabnică a tovarășului Santiago Carrillo, 
a celorlalți militanți comuniști spanioli

membri i 
cure le-au 
fi obftejti

Primire
la primul ministru 

al guvernului

ELEVI!

Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 

al Renublicii Arabe Siriene

• Ambasadorul Republicii Burundi
COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII 

TINERETULUI COMUNIST DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANȚA

Popae Ia Mureai Jua'eleon de iiforie i

.TINERI, SĂ NE CUNOAȘTEM TARA
Sugestii pentru drumeție pe meleagurile județului Neamț

TURISMUL 
pentru tineret

REVISTA 
ECONOMICĂ

mXunț

LUNA DECEMBRIE - LUNA CADOURILOR

CONSILIUL UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 

COMUNIȘTI DIN ROMANIA

SPORT e SPORT • SPORT • SPORT

AH PE GLOB



Puternic val de proteste 
in intreaga lume împotriva arestării 

tovarășului Santiago Carrillo 
of™ puMhi

sOSfi
’"general ÎTp’cS..

Takeo Fukuda desemnat prim-ministru 

al guvernului nipon
A fost anunțată compoziția noului cabinet

as,"-"--"

Relansare economică lentă 
statele occidentale industrializate 

Raportul O.E.C.D. privind 
perspectivele economice ale anului 1977

s-s „"«.s.’ss

voi de ineredere unanim guvernului 
de reconstrucție națională

Prioritățile politicii

REZULTATELE 
ALEGERILOR 

DIN SINGAPORE

40362

Parlamentul

Represiuni ale poliției

[^r>oramic_2Ș,

Botswana a cerut 

convocarea Consiliului 

de Securitate al ONU. P bloc notes —
Griji suplimentare la Seul

5AIPTAM0NA T.V
25 — 31 DECEMBRIE 1976


